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El document que ens ocupa
Aquest document és fruit -i llavor- del compromís de l’Ajuntament de Calella amb les
polítiques de joventut, enteses com a l’eina per aconseguir la visió, la missió i els objectius
del PNJC 2010-2020, i que nosaltres fem nostres.
Una visió:
•

Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de
vida i les seves expectatives.

•

Una societat socialment més justa.

•

Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista
en el desenvolupament del seu entorn.

Una missió:
•

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

•

Apoderar el jove com agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com
a ciutadà en el conjunt de la societat.

Uns objectes:
•

Polítiques orientades a les transicions o processos d’emancipació.

•

Polítiques orientades a les necessitats de benestar.

•

Polítiques orientades a l’entorn que condiciona les oportunitats i les
necessitats dels i les joves.

Tot prenent de referència els principis rectors de les polítiques de joventut de Catalunya, i
amb que compta la present fase de disseny. Qualitat, participació, transformació i
integralitat, tots ells recollits en el document que ens ocupa.
•

Qualitat perquè s’han tingut en compte totes les parts necessàries, per la
diversitat i la qualitat de les fonts, i per les múltiples revisions, actualitzacions i
ampliacions a les que s’ha vist sotmès el document per tal d’ajustar-lo en tot
moment a la realitat i a les últimes dades disponibles.

•

Participació perquè el nombre i la diversitat dels i les agents implicats/des
garanteix un visió plural del col·lectiu jove.

•

Transformació perquè des del seu inici el procés de treball ha tingut com a
objectiu descriure la realitat per tal d’endegar accions que permetin treballar
les necessitats detectades i millorar en definitiva la qualitat de vida de les
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persones joves del municipi, tot amb la participació i la implicació dels i les
agents implicats en el mateix procés de treball.
•

Integralitat perquè com els mateixos reptes del PNJC la diagnosi que ens
ocupa vol considerar les diferents esferes i dimensions de la vida de les
persones, i no només des del punt de vista de la àrea de joventut, sinó del
conjunt de les polítiques públiques.
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1. Conclusions diagnosi

1

Introducció
Recollim en aquest apartat les conclusions de la diagnosi elaborada en la primera
fase de treball del Pla Local de Joventut, informació imprescindible pel treball en la
fase de disseny.
L’objectiu de la diagnosi no és només disposar d’un retrat el màxim d'ajustat
possible de la realitat dels i de les joves de Calella i de les polítiques de joventut
que es desenvolupen al municipi, sinó destacar aquells aspectes que més
incidència tenen en la població jove i que han de ser objecte d’anàlisi d’aquest
propi Pla per tal d’ajustar les propostes a les necessitats del col·lectiu jove.

Cal tenir en compte que les conclusions són tan sols un abstracte del conjunt de la
informació recollida a la diagnosi. Per entendre el resultat d’aquesta, així com les
conclusions derivades, cal conèixer el contingut íntegre del document; d’altra
manera es podria tractar d’una visió parcial o esbiaixada.

Conclusions
A continuació una matriu DAFO, l’objectiu de la qual és mostrar de forma sintètica
la realitat existent en al municipi de Calella en quant a joventut. Es recullen, per
tant, les debilitats detectades en quant a l’atenció a la joventut i que han estat
expressades pels diferents col·lectius que han participat en aquesta avaluació
diagnòstica, també les fortaleses de Calella, així com els factors de caire extern
que poden actuar com a oportunitats o com a amenaces en el desenvolupament
del pròxim Pla Local de Joventut de Calella.

1
Tota la informació de l'apartat de Conclusions ha estat extreta de l'informe Diagnòstic previ al disseny del Pla
Local de Joventut de Calella, elaborat durant l'any 2014 i 2015 per la Universitat Autònoma de Barcelona per
encàrrec de la Diputació de Barcelona - Oficina Pla Jove.
Així doncs les propostes aquí recollides són consideracions tècniques de l'equip redactor del document
de diagnosi, no es tracta de propostes extretes i treballades en la fase de disseny del PLJ.
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Debilitats

Fortaleses

•

Falta de personal específic, i amb dedicació
horària
suficient,
per
atendre
els
serveis/espais de joves.

•

Existència de recursos esportius per a la
pràctica de qualsevol tipus d’esport.

•

Els canals de comunicació actuals no
acaben d’ajustar-se a les necessitats dels
joves.

•

Amplia oferta d’entitats esportives.

•

Falta d’oferta dirigida a joves-adolescents
(menys de 18 anys)

Gran varietat d’entitats de tipus cultural i
enfocades a l’oci, amb una oferta amplia
d’activitats dirigides a tots als públics.

•

•

•

Pràcticament no hi ha entitats gestionades
per joves.

Existència d’un espai físic que pot servir de
punt de trobada per a joves.

•

•

Infrautilització de l’espai per a joves situat a
la Fàbrica Llobet.

Bona predisposició dels tècnics municipals
per a treballar i proposar activitats dirigides
als joves.

Falta de canals de comunicació dirigits
específicament als joves, que dificulten
contactar amb ells i fer-los més partícips.

•

•

Amplia oferta d’activitats culturals per a
joves.

•

Espais útils per a la realització d’activitats
dirigides als joves a la Fàbrica Llobet.

•

Bona col·laboració amb els municipis de la
zona per a l’organització d’activitats
conjuntes,
propiciada
en
part
per
l’existència de personal que treball de forma
mancomunada.

•

Existència de serveis i projectes destinats a
millorar la permanència dels joves dins del
sistema educatiu.

•

Espai de la biblioteca que dificulta donar
resposta als diferents usos que en volen fer
els joves.

•

Dificultats de coordinació entre l’oferta
dirigida als joves per part dels diferents
serveis.

Amenaces

Oportunitats

•

Sensació, per part dels joves, de que no
se’ls té en consideració quan s’organitzen
activitats.

•

Inexistència de conflictes oberts entre els
diferents grups culturals i ètnics del
municipi.

•

Mercat de treball que no propicia la
incorporació de joves amb contractes
estables i ben remunerats.

•

Existència d’un entorn natural i urbà propici
per a l’organització d’activitats de diferent
tipologia, tant culturals com esportives.

•

Alt nivell d’atur juvenil.

•

•

Poca participació dels joves en les activitats
organitzades des de l’ajuntament.

Joves motivats per a realitzar activitats per
al municipi.

•

Recent creació de l’Oficina Jove del
Maresme per al desenvolupament de
serveis d’informació i assessorament juvenil
en coordinació amb el Consell Comarcal i la
Direcció General de Joventut.

•

Noves
convocatòries
Europees
del
programa Erasmus + que permeten obtenir
ajudes per a la mobilitat dels joves a nivell
europeu (voluntariat, ampliació estudis, etc.)

•

Diversos
programes
d’àmbit
intermunicipals, mancomunat, comarcal que
treballen aspectes vinculats a la joventut.

•

Existència de programes i projectes
dissenyats (tot i que alguns encara poc
concretats) disponibles per a desenvoluparse si es té el pressupost suficient.

•

Consolidar la coneixença i coordinació
interna

•

Dificultats dels joves per a
emancipar-se i accedir a una
habitatge.

•

Més enllà dels centres educatius, els joves
de diferents nacionalitats i orígens culturals
no acostumen a relacionar-se.

•

Sensació, per part dels joves, de que els
municipis del voltant organitzen més
activitat per a joves que el propi municipi.

•

•

poder
primer

Falta d’un anàlisis concret de la situació del
mercat de treball a Calella, especialment
pel que fa al col·lectiu jove.
Disminució, en els propers anys, dels joves
“grans”,
i
increment
dels
joves
“adolescents”, la qual cosa obliga a
repensar l’oferta d’alguns serveis actuals.
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•

Alt nombre de joves que abandonen el
sistema educatiu una vegada finalitzada
l’educació obligatòria, o quan tenen l’edat
per a poder-ho fer.

•

Protocols i processos de gestió interna

Propostes per al Disseny del PLJ
En aquest apartat, a mode de conclusions, es presenten una relació de propostes
que es podrien tenir en consideració en el procés de disseny del nou PLJ de
Calella. Així mateix, a mode de consideracions finals, s’apunten aspectes de caire
més general, i que poden afectar a tota l’organització, que cal que es prenguin en
consideració en el procés de disseny i desenvolupament del nou PLJ.
Les propostes que a continuació es mostren parteixen dels resultats exposats en
els apartats d’anàlisis sociodemogràfic i de l’estudi de camp realitzat.

Moviments migratoris
En relació a l’alt índex d’immigració al municipi, i la percepció per part d’alguns
agents entrevistats de que més enllà de l’institut pot haver-hi certa segregació, es
proposa:
•

Afavorir la participació dels joves de famílies nouvingudes a les entitats
esportives del municipi.

•

Pactar amb entitats el disseny d’activitats que poden atraure l’atenció de
col·lectius nouvinguts, per exemple en relació a preferències musicals.

•

Sensibilitzar a les famílies nouvingudes sobre les potencialitats de que els
seus fills, i especialment les filles, es mantinguin dins del sistema educatiu
una vegada acabada l’educació obligatòria.

•

Potenciar activitats que propiciïn la interacció fora del centre educatiu dels
joves de cultura catalana amb joves nascuts a l’estranger, o a Catalunya,
amb una cultura familiar no catalana.

•

Potenciar, amb l’arribada dels joves al municipi, els serveis de suport per
l’aprenentatge de la llengua, que acostuma a ser una de les barreres més
grans quan s’escolaritzen.
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Mobilitat
En general el diagnòstic no ha detectat vies d’actuació en quant a la mobilitat dels
joves a nivell urbà, i tampoc a nivell inter-urbà. En qualsevol cas, es proposen
accions encaminades a afavorir una major mobilitat internacional:
•

Sensibilitzar els joves sobre la possibilitat d’anar a estudiar idiomes, o part
de les seves carreres, a l’estranger.

•

Potenciar accions d’intercanvi amb altres països per a l’aprenentatge
d’idiomes, com ja s’ha fet amb alemanya.

Educació i nivells d’instrucció.
En relació a la línia d’educació, alguns aspectes a considerar en el
desenvolupament del nou PLJ van en la línia de:
•

Incrementar el nombre de places als serveis de suport educatiu de què
disposa el municipi.

•

Millorar les interaccions de l’ajuntament amb el centres educatius per a
desenvolupar més propostes conjuntes en els àmbits d’actuació del PLJ.

•

Ampliar l’oferta formativa de l’àmbit no formal amb accions que permetin
als joves l’adquisició de competències vàlides en el mercat de treball del
municipi i la comarca.

•

Establir mecanismes de suport als joves que volen estudiar a la universitat
però no poden per falta de recursos econòmics per a la matriculació o el
transport.

Mercat de treball.
L’ocupació és un dels temes que més preocupa als grups polítics de Calella, en
aquest sentit, algunes propostes que hauria de contemplar el nou PLJ són:
•

Millorar els serveis d’orientació professional per a joves, en col·laboració
amb els centres educatius del municipi.

•

Incrementar el nombre d’activitats dirigides a millorar l’ocupabilitat dels
joves.

•

Oferir i difondre entre els joves serveis d’orientació professional individual,
que permetin donar una atenció més personalitzada.

•

Ampliar el nombre d’accions per ajudar a la cerca de feina, si cal, amb
coordinació amb els municipis veïns.
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•

Aprofundir

sobre

la

problemàtica

de

l’atur

a

Calella,

focalitzant

especialment en els joves.
•

Sensibilitzar a les empreses de la zona per a què utilitzin els servei
municipal d’ocupació per a la cerca de personal.

•

Analitzar i centralitzar, en col·laboració amb altres administracions, les
ofertes laborals del territori que poden interessar els joves.

•

Aprofundir en les problemàtiques d’ocupació dels entre 22 i 32 anys.

Emancipació i habitatge
El perfil dels joves que han participat en les trobades no ha permès detectar
problemàtiques concretes respecte aquesta línia d’actuació. De tota manera,
s’incorporen accions que han aparegut en altres municipis de la comarca:
•

Proposar avantatges per a aquelles persones que lloguin els habitatges
que tenen buits a joves, afavorint així que posin menys dificultats per a
posar el seus pisos en lloguer.

•

Fomentar entre els joves l’habitatge compartit, doncs no sempre
independitzar-se ha de voler dir accedir a un habitatge de forma individual,
sinó que els primers anys pot ser amb altres joves en situacions similars.

•

Millorar la borsa d’habitatges de protecció oficial per a donar més facilitats
als joves que volen independitzar-se.

Joves i hàbits saludables
Per tal de millorar els hàbits saludables dels joves es proposen les següents
accions:
•

A nivell esportiu, seria necessari establir estratègies per a què els joves
amb pocs recursos puguin participar de les entitats esportives.

•

Incrementar el nombre d’espais exteriors per a la pràctica d’esport, doncs
els espais habituals estan sobre-utilitzats.

•

Articular i organitzar els programes de treball de la salut amb joves, de
manera que l’oferta municipal sigui coordinada amb la dels centres o altres
serveis externs.

•

Seguir treballant en programes de prevenció del consum de drogues. No
oblidar, al mateix temps, treballar amb programes sobre el consum
responsable.
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Joves i participació
Tot i que Calella és un municipi en el que les entitats participen de forma activa en
la dinàmica cultural i d’oci, falta encara millorar la presència dels joves segons les
percepcions dels que han participat en el diagnòstic. En aquest sentit, es
proposen les següents línies d’acció
•

Vitalitzar i dinamitzar l’espai per a joves del municipi, fent que es
converteixi en un punt de trobada per aquests.

•

Donar més suport als joves en la creació d’entitats, simplificant alguns
processos, millorant l’orientació i suport per a què finalment concretin les
idees que presenten en diferents àmbits.

•

Establir vies de comunicació que permetin assegurar que les activitats
participatives dirigides als joves arribin al màxim nombre de persones
possibles.

•

Proposar, de forma directa, la col·laboració dels joves en activitats
concretes organitzades des dels diferents serveis municipals. Quan s’ha fet
ha funcionat, i pot ser una forma d’empoderar als joves per a potenciar una
participació més activa.

•

Proposar espais que afavoreixin la participació dels joves, implicant-los en
el dia a dia del municipi.

•

Afavorir que els joves puguin crear entitats afiliades a entitats ja existents,
potenciant que puguin proposar de forma independent activitats per al
municipi.

Oci i cultura per a joves
En relació a la cultura, i els diferents recursos de què disposa Calella, es proposa:
•

Establir una programació estable d’activitats dirigides específicament als
joves, en les quals puguin participar els mateixos joves.

•

Dissenyar exposicions dirigides als joves, on es presentin temàtiques que
els puguin interessar. Involucrar, en la mesura del possible, els propis
joves en la preparació de les exposicions.

•

Donar més ús a la sala polivalent de fàbrica Llobet, afavorint que els
mateixos joves puguin crear una oferta d’activitats per a joves fent ús
d’aquest espai.

•

Seguir treballant en la programació d’activitats esportives per a joves, que
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impliquin també la participació dels joves en la seva organització.
•

Millorar els espais de treball de la biblioteca municipal, afavorint que els
joves que volen estudiar no percebin molèsties ocasionades per joves que
fan altres usos de la biblioteca.

•

Potenciar el treball inter-departamental en l’organització d’activitats
dirigides als joves.

Relació entre joves i administració. Comunicació
Algunes propostes per a millorar la relació entre els joves i l’administració es
podrien concretar en:
•

Millorar els canals de comunicació amb els joves.

•

Fer una difusió paral·lela de les activitats dirigides als joves, i organitzades
pels mateixos joves, sense que hagi de seguir els canals establerts de
comunicació dels que s’ha dotat el municipi.

•

Crear xarxes socials específiques per a joves, en les quals s’afavoreixi
també la interacció entre ells i amb l’administració.

•

Millorar la visibilitat de les activitats que es porten a terme a l’espai de
Fàbrica Llobet.

•

Flexibilitzar que les entitats juvenils puguin difondre les activitats per les
vies oficials encara no sempre respectin els terminis establerts. Es tracta
de que la informació pugui arribar als joves, encara que no arribi a
l’ajuntament amb el temps estipulat.

•

Establir vies formals de col·laboració entre els joves i l’administració,
establint reunions periòdiques per a l’intercanvi d’impressions sobre la
marxa del PLJ.

•

Establir vies per a la programació de l’ús d’espais esportius i culturals per
part de diferents col·lectius i entitats evitant possibles conflictes.
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Consideracions finals
Durant la realització de l’estudi de camp que ha conduit a la realització d’aquest
informe, totes les persones participants s’han mostrat disposades a col·laborar
amb els entrevistadors. De tota manera, cal destacar la poca presència de joves a
les trobades planificades, així com la falta de participació en una gran part de les
trobades planificades prèviament, la qual cosa ha provocat que la veu dels joves
no hagi quedat representada en el nivell desitjable inicialment.
A banda del que s’ha comentat anteriorment, i dels punts destacats durant
l’informe, s’aprofita aquest espai per a destacar alguns aspectes a prendre en
consideració durant l’elaboració del PLJ, així com altres detalls sobre
l’organització que s’han pogut percebre durant la realització de l’informe.

•

Millorar la coordinació entre serveis: les entrevistes amb els diferents
agents que han participat en l’estudi han evidenciat la bona predisposició
per atendre les necessitats dels joves. De tota manera, també ha posat en
evidència el treball atomitzat en els diferents serveis. Caldria potenciar un
major coneixement i col·laboració entre els serveis municipals per tal
d’oferir accions de forma coordinada.

•

Facilitar la col·laboració: sense caure en el paternalisme, cal que es
posin més facilitats per a l’organització d’activitats per part dels joves. Cal
donar un major assessorament per a la creació d’entitats, però també un
acompanyament en la preparació d’activitats, fent que les propostes que
presenten acabin concretant-se.

•

Sensibilització a la població: les entrevistes amb els joves han posat en
evidència que algunes vegades hi ha problemes amb els veïns quan
s’organitzen activitats que poden resultar sorolloses. Caldria fer un treball
de sensibilització dels veïns per a permetre més tolerància vers les
activitats dels joves, així com l’ús que aquests fan de la via pública per a la
pràctica de diferents activitats.

•

Perseverança: la participació dels joves en les activitats proposades és la
majoria

de

vegades

inferior

a

l’esperada.

Cal

considerar

les

característiques dels joves, on la improvisació acostuma a ser la norma, i
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seguir buscant estratègies que els motivin a participar en les activitats
proposades. La falta d’assistència en una activitat no ha de ser motiu per a
no planificar altres activitats dirigides a aquest col·lectiu. Cal seguir buscant
les fórmules que permetin implicar-los en les activitats proposades.
•

El disseny del PLJ a Calella ha de comptar amb la participació dels
joves: cal que en les properes setmanes es treballi per a potenciar totes
les vies possibles de participació, garantint que la veu dels joves sigui
presa en consideració, ja sigui a partir de trobades presencials o mitjançant
l’ús de les tecnologies. Cal que des de l’ajuntament es posin tots els
mitjans per a què la fase de disseny compti amb la col·laboració dels joves.
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2. Treball de Propostes
Introducció
Un cop elaborada i analitzada la diagnosi, i redactats els objectius estratègics
s'endega la fase de propostes. La fase de propostes, com en el cas de la fase de
diagnosi, requereix de la participació dels i les agents vinculats a les polítiques de
joventut, i dels i les joves.
Les propostes recollides, basades en la diagnosi, han de permetre donar resposta
a les necessitats detectades. Serà en un segon moment en que es determinaran
les línies estratègiques i les propostes recollides es recolliran en programes que
donaran resposta a les línies estratègiques i alhora determinaran les principals
actuacions de la àrea.

Metodologia
Per la fase de propostes s'ha volgut comptar amb la participació de:
Sessió de treball de propostes amb entitats, celebrada el dijous 26 de
novembre de 2015 a l'Espai Jove, amb la participació de 15 persones,
representant 13 entitats:
-

Agrupament Escolta Montnegre

-

Udols de Foc. Diables de Calella

-

Club de Pesca Esportiva Calella

-

Òmnium Cultural

-

Associació Grup Pro-Dansa

-

Acció Solidària sense Fronteres

-

Foto Film Calella

-

AMPA Freta

-

Castellers de l’Alt Maresme

-

Club Futbol Calella

-

Associació Pubillatge de Calella

-

Associació Cívica i Cultural Sant Quirze de Calella

-

Associació Orientalium
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Sessió de treball de propostes amb professionals, celebrada el dimecres 2 de
desembre de 2015 a l'Espai Jove, amb la participació de 11 persones,
representant:
-

Tècnica intermunicipal d’immigració

-

Tècnic de promoció econòmica

-

Dinamitzadora de ciutadania

-

Policia local

-

Psicopedagoga

-

Coordinadora de Serveis Socials

-

Tècnica d’habitatge

-

Directora de la biblioteca

-

Coordinadora formació d’adults

-

Tècnica intermunicipal de drogodependències

-

Tècnica de joventut

Sessió de treball de propostes amb joves, celebrada el dijous 10 de desembre
de 2015 a l'Espai Jove, amb la participació de 10 persones, totes de l’Agrupament
Escolta Montnegre
Cal dir que la manca d'assistència de joves als grups de treball ha estat motiu
d'anàlisi per part de l'equip. Un aprenentatge més que cal tenir en compte en
el disseny de les actuacions del Pla Local de Joventut.
Reunions amb els partits de l'oposició:
-

Celebrada el dimarts 20 d'octubre de 2015 a l'Ajuntament de Calella. Es
presenta el procés d'elaboració de la fase de diagnosi i es convida als
partits a presentar les seves pròpies propostes. Assisteixen a la reunió:
 Jan Catà Ten, regidor del grup municipal de la CUP
 Josep Maria Basart, regidor del grup municipal del PP

-

Celebrada el dilluns 8 de febrer de 2016 a l'Ajuntament de Calella.
S'exposen els resultats de les propostes i es sotmeten a debat les línies
estratègiques. Assisteixen a la reunió:
 Jan Catà Ten, regidor del grup municipal de la CUP
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 Josep Maria Basart, regidor del grup municipal del PP
 Sebastián Tejada Garcia, regidor del grup municipal d’ICV
 Àngel Badalló Cañellas, regidor del grup municipal d’ERC
-

Celebrada el dimarts 31 de maig de 2016 a l’Ajuntament de Calella. Es
presenta l’esborrany del disseny del pla i es convida als partits a fer les
aportacions que considerin. Assisteixen a la reunió:
 Jan Catà Ten, regidor del grup municipal de la CUP
 Josep Maria Basart, regidor del grup municipal del PP
 Sebastián Tejada Garcia, regidor del grup municipal d’ICV
 Àngel Badalló Cañellas, regidor del grup municipal d’ERC

Cal tenir en compte que el nivell d'implicació dels i de les joves de Calella en
l'elaboració de la fase de disseny del Pla Local de Joventut no ha estat el
desitjable. Malgrat els esforços de difusió el nombre de joves que han participat
ha estat baix, de la mateixa manera que ho va ser en la fase de diagnosi.
Lluny d'estar satisfets amb el resultat la àrea de Joventut es pren la baixa
participació com un punt més de la diagnosi, una mancança a resoldre i a treballar
de forma específica a través dels programes que han de donar resposta a les
necessitats detectades.

Les propostes
A l'annex nº1 es recull el buidatge de les sessions de treball realitzades.
Posteriorment, la major part de les propostes recollides apareixeran integrades als
programes.
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3. Objectius estratègics
Introducció
El recull de les propostes és el pas natural que succeeix a la fase de diagnosi. És
en la diagnosi en el que es basa el treball de propostes, i vista la diagnosi i les
propostes derivades queda fixar les línies estratègiques i definir els programes
que han de donar-hi resposta.

Metodologia
Per a l’elaboració de la fase de disseny, i concretament de l’apartat d’objectius
estratègics i propostes, s’han tingut en compte -tal i com s’ha esmentat- els
principis rectors de qualitat, participació, transformació i integralitat que marca el
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 i que permeten dotar al
document que ens ocupa de la necessària rigorositat i correspondència.

Objectius estratègics
Derivats de la missió i dels resultats de la diagnosi, s’estableixen els objectius
estratègics que orientaran el treball de disseny, la concreció dels programes i les
polítiques de joventut del municipi en el seu conjunt.
1. Difusió i comunicació: trobar mecanismes per a fer arribar als i les
joves la informació de l’Àrea de Joventut o aquella que pugui ser del
seu interès.
2. Trajectòria educativa i laboral: fomentar l’autonomia dels joves en el
procés de presa de decisions per la configuració del seu projecte
formatiu i laboral i facilitar-los l’accés al món laboral.
3. Participació: fomentar la cultura participativa tant en els joves
associats

com

no

associats

i

dotar-los

de

mecanismes

pel

desenvolupament de les seves pròpies iniciatives.
4. Habitatge: facilitar als i a les joves l’accés a l’habitatge.
5. Salut i rols sexuals i de gènere: promoure hàbits saludables, drets
sexuals i igualtat de gènere per una millora en la qualitat de vida dels
joves en l’àmbit de la salut i el temps lliure i d’oci.
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4. Programes
Introducció
Un cop elaborada la diagnosi, recollides les propostes i definides les línies
estratègiques s'inicia el treball amb els programes. Els programes agrupen les
propostes -prèviament revisades- amb l'objectiu de donar resposta a les línies
estratègiques.
Els programes són també punt de confluència dels principis rectors del PNJC
2010-2020. En ells s’hi recullen programes que, com hem esmentat amb
anterioritat, tenen en compte la qualitat, la participació, la integralitat i la
transformació.
En aquest apartat es plantegen les concrecions pràctiques de tot el procés
d'elaboració del nou PLJ. Els programes tenen com a objectiu donar resposta a
les línies estratègiques, ordenar les propostes recollides al llarg del procés i dotarles de sentit i estructura.
És important tenir en compte que pel disseny dels programes s’ha revisat
l’avaluació dels Plans i projectes anteriors, recollits a l’annex 2 del present
document.

Metodologia
Totes les propostes derivades de la diagnosi han estat treballades per part de
l’equip de la àrea de joventut amb l’objectiu de definir la seva viabilitat, garantir el
lligam amb els objectius estratègics, així com detectar necessitats descobertes i
donar-hi les respostes adequades. Les línies estratègiques i els programes han
estat també sotmesos a discussió amb els partits de l’oposició.
Tal i com correspon les propostes s’han agrupat en programes per tal de facilitar
la planificació, l’execució i el seguiment del Pla Local de Joventut.
•

Programa TET: treballa qüestions vinculades al procés de transició escolatreball, com l'abandonament prematur dels estudis, la millora de la inserció
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laboral i la millora de la coordinació entre els centres educatius i
l'administració.
•

Programa Participació: cerca l'increment de la implicació dels i de les joves
en allò col·lectiu i facilitar el desenvolupament dels seus propis interessos.

•

Programa Espai Jove: defineix un nou espai de referència pels i per les
joves de Calella. Espai que concentri serveis, activitats i permeti el
desenvolupament de les seves iniciatives.

•

Programa Habitatge: concentra les actuacions adreçades a facilitar que els
i les joves puguin establir el seu domicili a Calella

•

Programa Salut: busca afavorir i promoure el benestar i els hàbits de vida
saludable dels i de les joves.
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5. Programes
Programa TET –Transició Escola Treball
Reptes:
El programa que presentem té relació directe amb els reptes de Treball i
Educació recollits en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020.
El programa TET cerca la millora en la transició que viuen els i les joves de
Calella en el seu pas del sistema educatiu al món laboral, fent també seus els
reptes i objectius del pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010 – 2020.
Justificació:
L’actual conjuntura socioeconòmica ha col·locat la manca d’ocupació i la
precarietat laboral al capdavant dels problemes existents, i en aquest context,
és el col·lectiu jove un dels màxims damnificats.
Les reflexions al respecte de la transició laboral i l'ocupació juvenil són clares:
•

Dificultats per part de les famílies a l'hora d'acompanyar als seus fills i
filles en el seu procés educatiu i en la seva transició al món laboral.

•

Manca de capacitat dels centres educatius per fer un correcte
acompanyament en la transició educativa o laboral.

•

Desconeixement -per part dels i de les joves- dels serveis existents.

•

Existència d'un procés segons el qual la desmotivació pels estudis i el
futur laboral comporta una desconnexió amb el sistema educatiu, en el
qual resulta complicat reincorporar-se fora de l'edat convinguda.

•

Turisme i sector hoteler quasi com a únic sector d'inserció.

•

Fuga de joves a la cerca d'ocupació.

Si sumen altres consideracions que caracteritzen la trajectòria laboral dels i
de les joves de Catalunya:
•

Tendència a la precarització.

•

Trajectòries

laborals

discontínues

que

afecten

els

processos

d’emancipació.
•

Gènere i origen, aspectes que determinen les condicions laborals.
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•

Incidència imperceptible de les polítiques públiques d’ocupació.

La dinàmica laboral presenta un escenari de desencís, de manca
d’expectatives, no només per la manca d’oferta laboral, sinó també perquè
aquesta no encaixa amb el perfil professional per al qual s’han format i s'estan
formant molts i moltes joves. Realitat que pot fer incrementar les situacions de
risc d’exclusió social.
Les dades de la diagnosi indiquen un 10,1% d’atur juvenil registrat, però que
no s’ajusta a la realitat, en tant que les persones joves aturades són moltes
més que les inscrites a les oficines de l’atur, s'estimen percentatges d'atur
juvenil pròxims al 40%2.
És en aquest context en el que s’emmarca el programa que presentem i que
aposta per potenciar l’acompanyament del jove en un moment tan important
com és el pas o la transició escola treball.
Relacions:
El programa TET és un programa eminentment autònom que com el propi
nom indica vincula dos eixos o reptes vertebrals i amb entitat pròpia com és
Educació i Treball. Manté relació, en tot cas, amb el programa Espai Jove com
a futur espai de referència dels serveis d'assessorament juvenil.
Interdepertamentalitat:
La transició escola-treball requereix de treball compartit entre les Àrees de
Joventut, Educació, Promoció Econòmica, Serveis Socials i Comunicació.
Descripció:
El programa TET consisteix amb una sèrie d’actuacions la suma de les quals
té com a objectiu facilitar la transició educativa i laboral dels i de les joves de
Calella. Inclou accions de difusió dels serveis a disposició dels i de les joves,
la coordinació de serveis i professionals i l'establiment d'espais de confiança i
referència.

2
Segons dades de l'Enquesta de la Població Activa del 4rt trimestre del 2015 la taxa d'atur de les persones
menors de 25 anys era del 39,0%, i la taxa per les persones menors de 20 anys era de 67,3%.
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Objectiu general:
-

Facilitar la transició escola-treball dels i les joves de Calella.

Objectius específics i actuacions
Obj. 1: Donar a conèixer els serveis d'orientació educativa i laboral a
disposició dels i de les joves de Calella, i els serveis d'inserció als empresaris i
empresàries.
Actuacions

Observacions

Revisió dels canals de difusió i comunicació
existents i creació de nous per tal de millorar la Treball amb l'àrea de
comunicació amb el col·lectiu jove i la difusió comunicació.
d’activitats adreçades a la població juvenil.
Campanyes regulars de difusió dels serveis
Treball amb l'àrea de
existents (mínim bimensuals). Fer ús de les xarxes
comunicació i amb
socials, de les publicacions de l'Ajuntament, dels
centres educatius.
centres educatius i dels equipaments municipals.
Campanya informativa anual adreçada als
empresaris i empresàries de Calella per tal de donar Treball amb l'àrea de
a conèixer els serveis d'inserció, posar en evidència promoció econòmica i
l'existència de joves del municipi ben preparats i l’àrea de comunicació.
preparades.
Responsable de difusió a cada aula. S'encarregarà
Treball amb els centres
de rebre i difondre la informació que rebi de la àrea
educatius.
de joventut.
Obj. 2: Reforçar els serveis d'inserció i d'orientació laboral de l'Ajuntament de
Calella i consolidar un calendari d'activitats.
Actuacions

Observacions

Mantenir mecanismes de coordinació estables amb Treball amb l'àrea de
el Servei Local d'Ocupació.
promoció econòmica.
Ampliació de l'horari i el personal de l'Espai Jove,
necessari per atendre les consultes dels i de les
joves.
Brigada Jove, que ens els mesos d'estiu pugui
Treball amb l'àrea de
desenvolupar les seves tasques, alhora que servir
promoció econòmica.
d'espai d'inserció i formació.
Organització dels tallers “Troba la teva feina” per a
la millora de l’ocupabilitat adreçats a les persones Treball amb l'àrea de
demandants d’ocupació ateses des del Servei Local promoció econòmica.
d’Ocupació. 3 edicions l’any.
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Organització cursos de preparació de l’ACTIC.

Treball amb l'àrea de
promoció econòmica.

Organització cursos:
- Curs de monitor/a de lleure infantil i juvenil
- Curs de Premonitors/es d’ activitats de lleure
- Curs d’anglès
Coordinació amb el
Informació de la l’oferta formativa del Centre de Centre de Formació
Formació Permanent Francesc Grau i Viader.
Permanent
Francesc
Grau i Viader.
Programa de foment de l’ocupació Garantia Juvenil.

Coordinació amb el
Consell Comarcal del
Maresme.

Coordinació amb el
Programa de formació i pràctiques laborals Joves
Consell Comarcal del
per l’Ocupació.
Maresme.
Promoure l’emprenedoria, facilitant informació als
Treball amb l'àrea de
joves sobre els programes i ajudes que ofereix
promoció econòmica.
l’àrea de promoció econòmica.
Obj 3. Oferir espais de referència per a les consultes.
Actuacions

Observacions

Reestructuració dels serveis, amb l'objectiu
d'establir l'Espai Jove com a espai de referència de
les consultes d'orientació educativa i laboral.
Obj. 4. Coordinar el treball amb els i les professionals i equips dels centres
educatius.
Actuacions

Observacions

Pla de treball conjunt entre l’àrea de joventut, de Treball amb l'àrea de
política social i d’educació per a arribar als i a les promoció econòmica i
joves que han abandonat el sistema educatiu.
l’àrea d’educació.
Treball amb centres de secundària:
- Amb 1r d’ESO: presentació Àrea de Joventut.
- Amb 2n d’ESO: tallers sobre cooperació Treball amb els centres
internacional.
educatius.
- Amb el 2n cicle d’ESO: tallers i formacions
d'aproximació a la ciutat.
Metodologia:
El programa TET és un programa complex que requereix d’un important grau
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de coordinació. És per aquest motiu que en primer lloc resta a mans de la
àrea de Joventut establir els mecanismes necessaris per tal de coordinar la
tasca dels diferents agents i serveis implicats en el suport del jove en la TET,
alhora que crear els nous serveis d’orientació, suport i formació, amb l'Espai
Jove com a espai de referència.
En segon lloc caldrà facilitar els mecanismes necessaris de difusió per tal que
els joves coneguin al detall els recursos que tenen al seu abast, no només al
respecte de la TET, sinó l’oferta formativa o educativa complementària.
En el programa TET és important també introduir mecanismes d’avaluació que
permetin conèixer i recollir els canvis assolits i la valoració que en fan usuaris i
participants.
Destinataris:
El programa de transició escola-treball s’adreça a tots els joves de Calella
d’entre 16 i 35 anys.
Agents implicats:
Centres Educatius, Associació de comerciants, ATC i les Àrees d’Educació,
Promoció Econòmica, Serveis Socials, Joventut i Comunicació.
Difusió:
La Àrea de Joventut té entre els seus objectiu la renovació dels canals de
difusió i comunicació. Forma també part de les tasques recollides en aquest
programa la reformulació dels canals i mitjans disponibles amb l'objectiu
d'arribar més i millor als i a les joves de Calella.
Considerant que es tracta d’un programa en el que estan implicades diverses
Àrees cal vetllar per dotar la difusió de consistència, evitant missatges
dispersos.
Temporalització:
(veure quadre de temporalització)
Moments d’avaluació:
Per avaluar el programa es compta amb:
•

Fitxes d’avaluació a complimentar pels usuaris dels serveis i participants a
les activitats.
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•

Avaluació de procés i del programa per part dels propis serveis de
joventut.

•

Avaluació per part de la resta d’agents o organismes implicats.

•

Avaluacions de procés i resultat dels usuaris dels serveis o participants de
les activitats.

•

Mecanismes d’avaluació del propi PLJ.


Avaluació anual.



Avaluació final.
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Programa Participació
Reptes:
El

programa

Participació

pretén

avançar

cap

a

l’autonomia,

el

desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les persones
joves, en consonància amb el que proposa el Pla Nacional de Joventut de
Catalunya 2010-2020.
Justificació:
La diagnosi ha posat en evidència que la participació, així com la cohesió, són
qüestions molt complexes de mesurar en tant que no existeixen dades que la
quantifiquin o que senzillament permetin contrastar reflexions o percepcions
dels i les agents implicats/des. Malgrat tot, val la pena prendre en
consideració les opinions recollides:
Els espais de coordinació i trobada de les entitats, així com els mecanismes
de difusió, comunicació i suport específic a les entitats juvenils són
insuficients.
•

Manca d’espais de referència o mecanismes de difusió que permetin
centralitzar l’agenda local d’activitats.

•

Desconeixement del funcionament i de l'estructura de l'administració, així
com dels serveis o professionals de suport.

•

Pel que fa a la participació de les persones joves en la comunitat i en la
dinamització del propi col·lectiu, es percep certa tendència a actuar com
a usuaris/es o observadors/es, en detriment de la implicació en la gestió i
organització de les seves pròpies activitats.

•

Manca d’espais de participació amb capacitat real de decisió.

Tenint en compte les opinions i la importància de la participació per a la vida
del municipi, s’aposta per endegar el programa Participació.
Relacions:
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El programa Participació té relació i es complementa amb el programa Espai
Jove, per ser els dos programes que més contacte directe tenen amb els i les
joves.
Tots dos programes, des de la seva perspectiva, representen les principals
portes d’entrada a les polítiques de joventut del municipi.
Interdepertamentalitat:
El programa Participació es coordina i té treball compartit amb les Àrees de
Joventut, Cultura, Educació, Comunicació i Participació.
Descripció:
El programa de Participació afronta, en primer lloc, la necessitat de millorar els
mecanismes de comunicació i la participació dels i les joves. En segon lloc,
l’interès per potenciar la implicació dels i de les joves tan en allò col·lectiu,
com en els seus interessos grupals i particulars la pràctica cultural. En tercer
lloc l'interès per potenciar la pràctica cultural, tant des del punt de vista del
consum de cultura, com des del punt de vista de la creació. I per últim, el
foment i el suport a l’associacionisme, responsable en bona mesura de la
dinamització del col·lectiu.
Objectius generals:
-

Afavorir la implicació dels i de les joves de Calella en allò col·lectiu i en el
desenvolupament dels seus propis interessos.

Objectius específics i actuacions
Obj 1. Millorar els mecanismes de comunicació i participació.
Actuacions

Observacions

Revisió dels canals de difusió i comunicació existents
i creació de nous per tal de millorar la comunicació Treball amb l'àrea de
amb el col·lectiu jove i la difusió d’activitats comunicació.
adreçades a la població juvenil.
Campanyes regulars de difusió dels serveis existents
(mínim bimensuals). Fer ús de les xarxes socials, de Treball amb l'àrea de
les publicacions de l'Ajuntament, dels centres comunicació.
educatius i dels equipaments municipals.
Responsable de difusió a cada aula. S'encarregarà
Treball amb els
de rebre i difondre la informació que rebi de la àrea
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de joventut.

centres educatius.

PIDCES, revisió i potenciació.

Treball amb els
centres educatius.

Obj 2. Facilitar la implicació dels joves en els projectes o espais de
participació col·lectius i de municipi.
Actuacions

Observacions

Creació d’un Consell de Joventut. Un espai de debat
i participació juvenil en què els joves puguin
interlocutar amb l'Ajuntament.
Obj 3. Facilitar el desenvolupament dels seus propis projectes i interessos.
Actuacions

Observacions

Pressupost Participatiu Joventut. Suport tècnic i
econòmic a les iniciatives juvenils.
Espai Jove com a espai de trobada, participació i
viver de projectes i iniciatives juvenils.
Detecció de necessitats i inquietuds dels i de les
joves de Calella per a la concreció de l'oferta
d'activitats
Obj 4. Potenciar la pràctica i la creació cultural.
Actuacions

Observacions

Habilitar espais per al desenvolupament d'activitats Treball amb l’àrea de
artístiques i culturals (música, dansa, pintura, etc).
cultura.
Concurs de grups de música amateurs.

Treball amb l’àrea de
cultura.

Obj 5. Fomentar i recolzar l'associacionisme
Actuacions

Observacions

Taula semestral de coordinació d'entitats juvenils i Treballs amb les
entitats que ofereixen serveis als i a les joves.
entitats municipals.
Treball amb els
Mostres d'entitats als centres educatius i campanyes
centres educatius i les
de visibilització de les seves activitats.
entitats municipals.
Suport tècnic i econòmic a les entitats pel foment de
les seves activitats.
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Aglutinar, donar veu i suport a aquells col·lectius i
grups de joves que treballin per la reivindicació
d’espais propis per tal de poder desenvolupar les
seves activitats.
Metodologia:
Per al desplegament del programa Participació és necessari establir dues
fases. A la primera fase cal:
•

Un treball participat de diagnosi elaborat conjuntament amb els i les
joves per tal de detectar interessos específics i altres necessitats.

•

Endegar amb les entitats, els nous espais i mecanismes de coordinació i
comunicació contemplats a les actuacions.

•

Reformular l'Espai Jove per convertir-lo amb espai de referència.

En un segon moment, en la fase d’execució, es posen en funcionament els
nous mecanismes de treball.
Destinataris:
El programa s’adreça a tots els i les joves de Calella d’entre 12 i 35 anys.
Agents implicats:
Àrees de Joventut, Cultura, Comunicació i Participació, entitats municipals i
centres educatius.
Difusió:
La Àrea de Joventut té entre els seus objectiu la renovació dels canals de
difusió i comunicació. Forma també part de les tasques recollides en aquest
programa la reformulació dels canals i mitjans disponibles amb l'objectiu
d'arribar més i millor als i a les joves de Calella.
Considerant que es tracta d’un programa en el que estan implicades diverses
àrees cal vetllar per dotar la difusió de consistència, evitant missatges
dispersos.
Temporalització:
(veure quadre de temporalització)
Moments d’avaluació:
Per avaluar el programa es compta amb:
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•

Fitxes d’avaluació a complimentar pels usuaris dels serveis i participants a
les activitats.

•

Avaluació de procés i del programa per part dels propis serveis de
joventut.

•

Avaluació per part de la resta d’agents o organismes implicats.

•

Avaluacions de procés i resultat dels usuaris dels serveis o participants de
les activitats.

•

Mecanismes d’avaluació del propi PLJ.


Avaluació anual.



Avaluació final.
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Programa Espai Jove

Reptes:
El programa Espai Jove és un programa que no treballa de forma directa cap
dels reptes del PNJC, sinó que incideix en els espais que han de fer possible
treballar-los.
Justificació:
Al llarg del procés de diagnosi, i en relació a diversos dels eixos analitzats,
s’ha posat en evidència la importància que tenen els espais de referència pels
i per les joves:
•

Espais de referència on puguin trobar els seus serveis d'atenció.

•

Espais en els que desenvolupar els seus propis projectes i activitats.

•

Espais en els que es concentri la seva oferta d'activitats.

•

Espais de trobada i dinamisme, viver de noves iniciatives.

•

Espais de treball i coordinació.

L'Espai Jove, actualment infrautilitzat i en procés de reubicació, es vol que a
mitjà termini i en la seva nova ubicació esdevingui pol d'atracció i d'activitat,
paper d'especial rellevància considerant l'elevada dispersió del col·lectiu jove
de Calella.
Relacions:
El programa Espai Jove té relació i es complementa amb el programa
Participació, per ser els dos programes que més contacte directe tenen amb
els i les joves.
Tots dos programes, des de la seva perspectiva, representen les principals
portes d’entrada a les polítiques de joventut del municipi.
Interdepertamentalitat:
El programa Espai Jove es coordina i té treball compartit amb les Àrees de
Joventut, Cultura, Educació, Promoció Econòmica, Esport, Salut, Igualtat,
Participació,

Habitatge,

Observatori

de

Ciutat,

Mobilitat,

Territori

i

Comunicació.
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Descripció:
El programa Espai Jove neix amb la pretensió de renovar el projecte existent,
subjecte per altra part a un canvi d'ubicació.
No només vol comptar amb un nou horari i una nova oferta d'activitats i
serveis, sinó que parteix de la necessitat i treballa per potenciar la implicació
dels joves en el disseny i gestió de les seves pròpies a activitats, com a eina
de creixement personal i col·lectiu, alhora que potenciar l'Espai Jove com a
espai real d’activitat i referència pels i per les joves de Calella.
Objectius generals:
-

Convertir l'Espai Jove en un espai de referència pels i per les joves de
Calella.

Objectius específics i actuacions
Obj 1. Disposar d’un nou Espai Jove.
Actuacions

Observacions

Concreció d’un nou espai o local per ubicar el nou
Espai Jove.

Treball amb l’àrea de
territori.

Adequació i posta en funcionament del nou Espai
Jove.

Treball amb l’àrea
d’obres públiques.

Obj 2. Reformular, incrementar i diversificar l'oferta d'activitats i serveis de
l'Espai Jove.
Actuacions

Observacions

Adequació de l'horari i el personal de l'Espai Jove
necessari per atendre les consultes dels i les joves.
Detecció de necessitats i inquietuds dels i de les
joves de Calella per a la concreció de l'oferta
d'activitats
Concentrar a l'Espai Jove els serveis d'orientació i
assessorament.
Habilitar espais de creació cultural i artística.
Treball amb el Consell
Incorporar el Servei d'assessorament sobre Mobilitat Comarcal del
Internacional a l'Espai Jove.
Maresme

34

Obj 3. Potenciar la difusió de l'espai, els seus serveis i la seva oferta
d'activitats
Actuacions

Observacions

Revisió dels canals de difusió i comunicació existents
i creació de nous per tal de millorar la comunicació Treball amb l'àrea de
amb el col·lectiu jove i la difusió d’activitats comunicació.
adreçades a la població juvenil.
Campanyes regulars de difusió dels serveis existents
Treball amb l'àrea de
(mínim bimensuals). Fer ús de les xarxes socials, de
comunicació i amb
les publicacions de l'Ajuntament, dels centres
centres educatius.
educatius i dels equipaments municipals.
Responsable de difusió a cada aula. S'encarregarà
Treball amb centres
de rebre i difondre la informació que rebi de la àrea
educatius.
de joventut.
Obj 4. Potenciar la implicació dels joves en el disseny i gestió de les seves
pròpies activitats.
Actuacions

Observacions

Suport tècnic i econòmic a les iniciatives juvenils.
Obj 5. Facilitar l'ús dels espais per part dels i de les joves.
Actuacions

Observacions

Creació d’un Consell de Joventut. Un espai de debat
i participació juvenil en què els joves puguin
interlocutar amb l'Ajuntament., amb seu a l'Espai
Jove.
Campanya per oferir l'Espai Jove com a espai de
trobada, treball i coordinació d'entitats.
Metodologia:
Tal i com s’ha esmentat el programa Espai Jove no només contempla la
millora en la seva oferta de serveis i activitats, sinó que en aquesta ocasió
s'aprofita la reubicació de l'espai per reformular el seu projecte.
Per fer-ho cal planificar adequadament la nova oferta d'horaris, serveis i
activitats, així com una nova estratègia que ha de fer possibles els objectius
establerts. El programa esdevindrà també una oportunitat per millorar la
implicació dels joves amb l'Espai.
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Destinataris:
El programa s’adreça a tots els i les joves de Calella d’entre 12 i 35 anys.
Agents implicats:
Àrees de Joventut, Cultura, Educació, Promoció Econòmica, Esport, Salut,
Igualtat, Participació, Habitatge, Observatori de Ciutat, Mobilitat, Territori i
Comunicació, entitats juvenils i joves no associats.
Difusió:
La Àrea de Joventut té entre els seus objectiu la renovació dels canals de
difusió i comunicació. Forma també part de les tasques recollides en aquest
programa la reformulació dels canals i mitjans disponibles amb l'objectiu
d'arribar més i millor als i a les joves de Calella.
Temporalització:
(veure quadre de temporalització)
Moments d’avaluació:
Per avaluar el programa es compta amb:
•

Avaluació de procés i del programa per part dels propis serveis de
joventut.

•

Avaluació per part de la resta d’agents o organismes implicats.

•

Avaluacions de procés i resultat dels usuaris dels serveis o participants de
les activitats.

•

Fitxes d’avaluació a complimentar pels usuaris dels serveis i participants a
les activitats.

•

Mecanismes d’avaluació del propi PLJ.


Avaluació anual.



Avaluació final.
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Programa Habitatge

Reptes:
El programa Habitatge és un programa que incideix de forma directe en el
repte d'Emancipació Domiciliària del PNJC 2010-2020.
Justificació:
L'emancipació domiciliària és una dificultat per a tots i totes les joves de
Catalunya, i també a Calella.
Tal i com s'ha pogut recollir els i les joves tenen dificultats per trobar habitatge
assequible, i en qualsevol cas es planteja com a quelcom estrictament lligat a
la possibilitat de disposar d'una feina en condicions. En aparença, i al respecte
de les possibilitats d'inserció, els i les joves poden tenir accés a feines de
temporada en el sector hoteler o turístic, però amb contractes i condicions que
no permeten la suficient estabilitat. Per aquest mateix motiu la inserció laboral
sovint es dóna en municipis més propers a àrea metropolitana, amb més
oportunitats laborals, i és finalment a prop de la feina on finalment els i les
joves estableixen el seu domicili.
Per últim també esmentar el desconeixement que tenen els i les joves dels
ajuts existents.
Relacions:
El programa Habitatge és un programa eminentment autònom, malgrat té
relació amb l'Espai Jove, en tant que espai de referència des del qual treballar i
donar servei en matèria de transició domiciliària.
Interdepertamentalitat:
El programa Habitatge es coordina i té treball compartit amb les Àrees de
Joventut, Habitatge i Comunicació.
Descripció:
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El programa Habitatge vol centralitzar totes aquelles actuacions que tinguin a
veure amb l'emancipació domiciliària i especialment l'habitatge. Compta a
grans trets amb un primer treball de concreció de serveis i recursos existents,
seguit d'un segon moment que ha de comptar amb publicitar els serveis i
recursos existents, i el treball amb nous fronts i noves propostes.
Objectius generals:
-

Facilitar que els i les joves de Calella puguin establir el seu domicili al propi
municipi.

Objectius específics i actuacions
Obj 1. Potenciar la difusió dels serveis i recursos existents.
Actuacions

Observacions

Revisió dels canals de difusió i comunicació existents
i creació de nous per tal de millorar la comunicació Treball amb l’àrea de
amb el col·lectiu jove i la difusió d’activitats adreçades comunicació.
a la població juvenil.
Campanyes regulars de difusió dels serveis existents
Treball amb l’àrea de
(mínim bimensuals). Fer ús de les xarxes socials, de
comunicació i els
les publicacions de l'Ajuntament, dels centres
centres educatius.
educatius i dels equipaments municipals.
Responsable de difusió a cada aula. S'encarregarà de
Treball amb els
rebre i difondre la informació que rebi de la àrea de
centres educatius.
joventut.
Obj 2. Analitzar les necessitats que queden descobertes i endegar iniciatives
per donar-hi resposta.
Actuacions

Observacions

A mans de l’àrea
Anàlisi de l'estat del parc d'habitatges de Calella i
d'habitatge i
concreció de possibles intervencions.
observatori de ciutat.
Obj 3. Centralitzar l'assessorament sobre emancipació domiciliar a l'Espai
Jove.
Actuacions

Observacions

Treball amb l’àrea
d'habitatge i
Reestructuració dels serveis, amb l'objectiu de
observatori de ciutat.
concentrar a l'Espai Jove els serveis d'orientació i
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assessorament.

Obj 4. Donar suport a l'emancipació juvenil.
Actuacions
Acompanyament i derivació
d’Habitatge
(subvencions,
d’Habitatge, etc.)

Observacions
a l’Oficina Local Treball amb l’àrea
Borsa
Municipal d'habitatge i
observatori de ciutat.

Facilitar el servei d’informació, assessoria tècnica i A través de l'Oficina
jurídica per casos de problemes relacionats amb Local d’Habitatge.
l’habitatge.
Conjuntament amb la
Coordinació estable amb el Servei de Mediació pel
Fundació Hàbitat
lloguer social (Fundació Hàbitat Solidari).
Solidari.
Fomentar entre els joves l’habitatge compartit

Treball amb l’àrea
d'habitatge i
observatori de ciutat.

Treball amb l’àrea
Atorgament de subvencions a persones joves pel
d'habitatge i
pagament del lloguer.
observatori de ciutat.
Metodologia:
El programa Habitatge és un programa que a diferència dels altres requereix
d'un treball important i afegit d'anàlisi i disseny, doncs cal detectar les possibles
intervencions i garantir-ne la viabilitat legal, pressupostària, etc.
Cal posar en contrast les necessitats dels i de les joves amb l'estat del parc
d'habitatge. És important posar-ho en valor perquè serà en funció de l'estat del
parc d'habitatge i de les necessitats detectades que es podran concretar
actuacions. Hi ha habitatge de lloguer? no n'hi ha? està en bon estat? quins
són els preus? hi ha habitatge tancat? quines són les necessitats dels i de les
joves?
Cal també fer detecció dels recursos municipals i supramunicipals existents per
tal de fer possible també l'assessorament i orientació, així com la difusió.
Per últim, és important tenir en compte que a mitjans del mes de juny de 2016
s’obrirà una Oficina Local d’Habitatge a la plaça Vicenç Ferrer, fet que
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permetrà visibilitzar més i millor els serveis.

Destinataris:
El programa Habitatge s’adreça a tots els i les joves de Calella d’entre 12 i 35
anys.
Agents implicats:
Àrees de Joventut, Habitatge i Observatori de ciutat, Comunicació, Fundació
Habitat Solidari i Immobiliàries del municipi.
Difusió:
La Àrea de Joventut té entre els seus objectiu la renovació dels canals de
difusió i comunicació. Forma també part de les tasques recollides en aquest
programa la reformulació dels canals i mitjans disponibles amb l'objectiu
d'arribar més i millor als i a les joves de Calella.
Temporalització:
(veure quadre de temporalització)
Moments d’avaluació:
Per avaluar el programa es compta amb:
•

Avaluació de procés i del programa per part dels propis serveis de joventut.

•

Avaluació per part de la resta d’agents o organismes implicats.

•

Avaluacions de procés i resultat per part dels usuaris i usuàries dels
serveis.

•

Fitxes d’avaluació a complimentar pels usuaris dels serveis i participants a
les activitats.

•

Mecanismes d’avaluació del propi PLJ.


Avaluació anual.



Avaluació final.
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Programa Salut i rols sexuals i de gènere

Reptes:
El programa que presentem té relació directe amb el repte de promoure una
vida saludable de les persones joves recollit en el nou Pla Nacional de
Joventut de Catalunya 2010-2020.
Justificació:
La salut ha estat un dels aspectes que més reflexions i aportacions ha rebut al
llarg de la diagnosi, possiblement degut al seu ampli aspecte -sexualitat,
alimentació, esport, salut emocional i addicions-. En tot cas val la pena
destacar que no es considera que el col·lectiu jove de Calella tingui un grau de
problemes relacionats amb la salut jove superior al de la resta de municipis de
Catalunya, la qual cosa no treu que existeixin problemes necessaris d’abordar
i que preocupen no només als professionals implicats, sinó al propi col·lectiu
jove.
La importància de l'esport, el consum de tòxics precoç o a l'espai públic, la
necessitat de treballar els rols de gènere i acompanyar en la formació de la
identitat sexual, els efectes de la crisi o la manca de projecte de vida a la salut
emocional, o el model d'hàbits que transmet l'Ajuntament a través de les
activitats que organitza, han estat alguns dels temes més destacats.
Relacions:
El programa Salut i rols sexuals i de gènere és un programa eminentment
autònom, malgrat té relació amb l'Espai Jove, en tant que espai de referència
des del qual treballar i donar servei en matèria de salut jove.
Interdepertamentalitat:
El programa Salut i rols sexuals i de gènere es coordina i té treball compartit
amb les Àrees de Joventut, Salut, Educació, Serveis Socials, Cultura, Esports,
Igualtat i Comunicació.
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Descripció:
La salut des d'un punt de vista ampli és una de les qüestions vertebrals en la
vida d'una persona jove. El programa que ens ocupa intenta donar suport a les
persones joves en diversos aspectes, tots ells fonamentals: la informació,
l'assessorament o acompanyament, i la disposició de noves oportunitats.
Objectius generals:
-

Promoure el benestar i els hàbits saludables de les persones joves.

Objectius específics i actuacions
Obj 1. Fomentar la pràctica esportiva i l'oci saludable entre els i les joves de
Calella.
Actuacions

Observacions

Treball amb les àrees
Oferir una programació de tallers atractiva i ajustada
d’esports, cultura i
als interessos i possibilitats dels i de les joves.
educació.
Mecanismes
esportiva.

d'accés

als

espais

de

pràctica Treball amb l’àrea
d’esports.

Coordinació entre entitats esportives i àrea de Treball amb l’àrea
joventut: detecció de necessitats, activitats conjuntes, d’esports i entitats
beques, etc.
municipals.
Obj 2. Potenciar les tasques d'informació, prevenció, consulta i assessorament
al respecte del consum de tòxics i addiccions, salut sexual, emocional i
alimentació.
Actuacions

Observacions

Tarda Jove al CAP. Espai de consulta,
Treball amb el Centre
assessorament i acompanyament sobre salut sexual,
d’Atenció Primària.
emocional, addiccions i alimentació.
En el marc del Pla
Formació d’Agents de salut, de voluntaris en temes Intermunicipal de
de salut. 50h.
Drogodependències
de l’Alt Maresme.
Tallers i activitats a centres d’educació secundària En el marc del Pla
sobre aspectes de salut (tallers, formacions, teatre Intermunicipal de
social, etc). Previsió de 7 activitats/tallers anuals.
Drogodependències
de l’Alt Maresme.
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Treball específic amb centres educatius al voltant
dels dies mundials -vinculats a la salut-:
- 14 de febrer: Dia Europeu de la Salut Sexual
- 7 d’abril: Dia Mundial de la Salut
- 31 de maig: Dia Mundial sense Fum
- 15 de novembre: Dia Mundial sense Alcohol
- 25 de novembre: Dia Internacional contra la
violència de gènere
- 1 de desembre: Dia Mundial de lluita contra el Sida
Taula de participació sobre consum d’alcohol a les
festes majors amb tots els agents implicats:
policia local, associació de comerciants, alumnes del
curs d’agents de salut, entitats amb espai de bar a
barraques, ampas, àrea de cultura, àrea de joventut i
àrea de salut.

En el marc del Pla
Intermunicipal de
Drogodependències
de l’Alt Maresme.

Treball amb l’àrea de
seguretat, l’àrea de
comerç, l’àrea de
salut, l’àrea
d’educació, l’àrea de
cultura, les ampas i
entitats municipals.

En el marc del Pla
Paradeta del PID a la Festa Major. Treball
Intermunicipal de
d’assessorament i divulgació de material de
Drogodependències
prevenció i reducció de danys.
de l’Alt Maresme.
En el marc del Pla
Formació “Dispensació responsable d’Alcohol” a les Intermunicipal de
entitats de Barraques.
Drogodependències
de l’Alt Maresme.
Proposta de disseny d'un itinerari progressiu
Treball amb l’àrea de
d'educació efectiva i sexual que enllaci la primària i la
salut.
secundària.
Campanya sobre l'assetjament i el ciberassetjament.

Treball amb l’àrea de
salut i comunicació.

Campanya sobre rols de gènere -des del punt de Treball amb l’àrea de
vista de la equitat i evitar les relacions abusives-.
salut i l’àrea d’igualtat.
Revisió dels canals de difusió i comunicació existents
i creació de nous per tal de millorar la comunicació Treball amb l’àrea de
amb el col·lectiu jove i la difusió d’activitats comunicació.
adreçades a la població juvenil.
Campanyes regulars de difusió dels serveis existents
(mínim bimensuals). Fer ús de les xarxes socials, de Treball amb l’àrea de
les publicacions de l'Ajuntament, dels centres comunicació i els
centres educatius.
educatius i dels equipaments municipals.
Responsable de difusió a cada aula. S'encarregarà
de rebre i difondre la informació que rebi de l’àrea de Treball amb els
centres educatius.
joventut.
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Obj 3. Revisar la imatge que transmet el consistori en les activitats o polítiques
que desenvolupa i en relació al model d'hàbits saludables.
Actuacions

Observacions

Treball amb l’àrea de
seguretat, l’àrea de
salut, l’àrea de serveis
Reunions de coordinació entre àrees implicades, socials, l’àrea
serveis, centres educatius i altres agents implicats d’’educació, l’àrea
(reunions de circuïts).
d’esports, la UAD, el
CAP, els centres
educatius i les entitats
municipals.
Metodologia:
El de Salut és un programa especialment sensible que requereix en gran
mesura d'estratègies importants de difusió, coordinació i treball acurat i
personalitzat.
Calella compta, però, amb bones eines de coordinació en el camp de la salut
que val la pena destacar i preservar:
•

"Reunions de circuïts": reunió trimestral on hi participen les àrees de
joventut, educació, esports, salut, serveis socials, i centres educatius, el
cos de mossos d'esquadra, la policia local, educadora UAD i CAP.

•

Reunions de la coordinadora del PID amb la responsable del PASSIR
(Programa de Salut Sexual i Reproductiva), amb les llevadores i els
infermers que col·laboren en els tallers que es fan a 3r i 4rt d'ESO per tal
de valorar el curs i els possibles canvis a introduir.

Més enllà dels mecanisme de coordinació esmentats:
•

S’utilitzaran els recursos disponibles de difusió i comunicació per arribar al
màxim possible de joves.

•

No només es tindran en compte els i les professionals del sector i els
responsables polítics, sinó també les entitats, els clubs esportius i els i les
joves.

•

S'establiran els mecanismes necessaris per prestar l'adequada atenció als
i a les joves.
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•

Es tindrà en especial consideració en les tasques d'informació,
assessorament i acompanyament les dificultats associades a l'adquisició
de la identitat sexual (com aspecte important de la salut emocional i
sexual), les noves formes d'accions (pel desconeixement i impacte que
prenen), i el consum precoç i habitual de tòxics.

Destinataris:
El programa Salut Jove s’adreça a tots els i les joves de Calella d’entre 12 i 35
anys.
Agents implicats:
Àrees de Joventut, Salut, Educació, Serveis Socials, Cultura, Esports, Igualtat
i Comunicació, PID, UAD, CAP, PASSIR, centres educatius, entitats, i clubs
esportius, mossos d’esquadra i policia local.
Difusió:
La Àrea de Joventut té entre els seus objectiu la renovació dels canals de
difusió i comunicació. Forma també part de les tasques recollides en aquest
programa la reformulació dels canals i mitjans disponibles amb l'objectiu
d'arribar més i millor als i a les joves de Calella.
Temporalització:
(veure quadre de temporalització)
Moments d’avaluació:
Per avaluar el programa es compta amb:
•

Avaluació de procés i del programa per part dels propis serveis de
joventut.

•

Avaluació per part de la resta d’agents o organismes implicats.

•

Avaluacions de procés i resultat dels usuaris dels serveis o participants de
les activitats o als serveis de consulta i assessorament.

•

Fitxes d’avaluació a complimentar pels usuaris dels serveis i participants a
les activitats o als serveis de consulta i assessorament.

•

Mecanismes d’avaluació del propi PLJ.


Avaluació anual.



Avaluació final.
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6. Temporalització
Presentem a continuació una aproximació a la temporalització de les principals actuacions recollides als programes del Pla Local de Joventut.

1r

2n

2016
3r

4t

1r

2n

2017
3r

4t

1r

2n

2018
3r

4t

1r

2019
2n
3r

4t

Programa TET
Revisió dels canals de difusió i comunicació existents i
creació de nous per tal de millorar la comunicació amb el
col·lectiu jove i la difusió d’activitats adreçades a la població
juvenil.
Campanyes regulars de difusió dels serveis existents (mínim
bimensuals). Fer ús de les xarxes socials, de les publicacions
de l'Ajuntament, dels centres educatius i dels equipaments
municipals.
Campanya informativa anual adreçada als empresaris i
empresàries de Calella per tal de donar a conèixer els serveis
d'inserció, posar en evidència l'existència de joves del
municipi ben preparats i preparades.
Responsable de difusió a cada aula. S'encarregarà de rebre i
difondre la informació que rebi de la àrea de joventut.
Mantenir mecanismes de coordinació estables amb el Servei
Local d'Ocupació.
Ampliació de l'horari i el personal de l'Espai Jove, necessari
per atendre les consultes dels i de les joves.
Brigada Jove, que ens els mesos d'estiu pugui desenvolupar
les seves tasques, alhora que servir d'espai d'inserció i
formació.
Organització dels tallers “Troba la teva feina” per a la millora
de l’ocupabilitat adreçats a les persones demandants
d’ocupació ateses des del Servei Local d’Ocupació. 3
edicions l’any.
Organització cursos de preparació de l’ACTIC.
Organització cursos:
Curs de monitor/a de lleure infantil i juvenil
Curs de Premonitors/es d’ activitats de lleure
Curs d’anglès
Informació de la l’oferta formativa del Centre de Formació
Permanent Francesc Grau i Viader.
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Programa de foment de l’ocupació Garantia Juvenil.
Programa de formació i pràctiques laborals Joves per
l’Ocupació.
Promoure l’emprenedoria, facilitant informació als joves sobre
els programes i ajudes que ofereix l’àrea de promoció
econòmica.
Reestructuració dels serveis, amb l'objectiu d'establir l'Espai
Jove com a espai de referència de les consultes d'orientació
educativa i laboral.
Pla de treball conjunt entre l’àrea de joventut, de política
social i d’educació per a arribar als i a les joves que han
abandonat el sistema educatiu.
Treball amb centres de secundària:
Amb 1r d’ESO: presentació Àrea de Joventut.
Amb 2n d’ESO: tallers sobre cooperació internacional.
Amb el 2n cicle d’ESO: tallers i formacions d'aproximació
a la ciutat.
Programa Participació
Revisió dels canals de difusió i comunicació existents i
creació de nous per tal de millorar la comunicació amb el
col·lectiu jove i la difusió d’activitats adreçades a la població
juvenil.
Campanyes regulars de difusió dels serveis existents (mínim
bimensuals). Fer ús de les xarxes socials, de les publicacions
de l'Ajuntament, dels centres educatius i dels equipaments
municipals.
Responsable de difusió a cada aula. S'encarregarà de rebre i
difondre la informació que rebi de la àrea de joventut.
PIDCES, revisió i potenciació.
Creació d’un Consell de Joventut. Un espai de debat i
participació juvenil en què els joves puguin interlocutar amb
l'Ajuntament.
Pressupost Participatiu Joventut. Suport tècnic i econòmic a
les iniciatives juvenils.
Espai Jove com a espai de trobada, participació i viver de
projectes i iniciatives juvenils.
Detecció de necessitats i inquietuds dels i de les joves de
Calella per a la concreció de l'oferta d'activitats
Habilitar espais per al desenvolupament d'activitats
artístiques i culturals (música, dansa, pintura, etc).
Concurs de grups de música amateurs.
Taula semestral de coordinació d'entitats juvenils i entitats
que ofereixen serveis als i a les joves.
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Mostres d'entitats als centres educatius i campanyes de
visibilització de les seves activitats.
Suport tècnic i econòmic a les entitats pel foment de les seves
activitats.
Aglutinar, donar veu i suport a aquells col·lectius i grups de
joves que treballin per la reivindicació d’espais propis per tal
de poder desenvolupar les seves activitats.
Programa Espai Jove
Concreció d’un nou espai o local per ubicar el nou Espai
Jove.
Adequació i posta en funcionament del nou Espai Jove.
Adequació de l'horari i el personal de l'Espai Jove necessari
per atendre les consultes dels i les joves.
Detecció de necessitats i inquietuds dels i de les joves de
Calella per a la concreció de l'oferta d'activitats
Concentrar a l'Espai Jove els serveis d'orientació i
assessorament.
Habilitar espais de creació cultural i artística.
Incorporar el Servei d'assessorament sobre Mobilitat
Internacional a l'Espai Jove.
Revisió dels canals de difusió i comunicació existents i
creació de nous per tal de millorar la comunicació amb el
col·lectiu jove i la difusió d’activitats adreçades a la població
juvenil.
Campanyes regulars de difusió dels serveis existents (mínim
bimensuals). Fer ús de les xarxes socials, de les publicacions
de l'Ajuntament, dels centres educatius i dels equipaments
municipals.
Responsable de difusió a cada aula. S'encarregarà de rebre i
difondre la informació que rebi de la àrea de joventut.
Suport tècnic i econòmic a les iniciatives juvenils.
Creació d’un Consell de Joventut. Un espai de debat i
participació juvenil en què els joves puguin interlocutar amb
l'Ajuntament, amb seu a l'Espai Jove.
Campanya per oferir l'Espai Jove com a espai de trobada,
treball i coordinació d'entitats.
Programa Habitatge
Revisió dels canals de difusió i comunicació existents i
creació de nous per tal de millorar la comunicació amb el
col•lectiu jove i la difusió d’activitats adreçades a la població
juvenil.
Campanyes regulars de difusió dels serveis existents (mínim
bimensuals). Fer ús de les xarxes socials, de les publicacions
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de l'Ajuntament, dels centres educatius i dels equipaments
municipals.
Responsable de difusió a cada aula. S'encarregarà de rebre i
difondre la informació que rebi de la àrea de joventut.
Anàlisi de l'estat del parc d'habitatges de Calella i concreció
de possibles intervencions.
Reestructuració dels serveis, amb l'objectiu de concentrar a
l'Espai Jove els serveis d'orientació i assessorament.
Acompanyament i derivació a l’Oficina Local d’Habitatge
(subvencions, Borsa Municipal d’Habitatge, etc.)
Facilitar el servei d’informació, assessoria tècnica i jurídica
per casos de problemes relacionats amb l’habitatge.
Coordinació estable amb el Servei de Mediació pel lloguer
social (Fundació Hàbitat Solidari).
Fomentar entre els joves l’habitatge compartit
Atorgament de subvencions a persones joves pel pagament
del lloguer.
Programa Salut i Rols sexuals i de gènere
Oferir una programació de tallers atractiva i ajustada als
interessos i possibilitats dels i de les joves.
Mecanismes d'accés als espais de pràctica esportiva.
Coordinació entre entitats esportives i àrea de joventut:
detecció de necessitats, activitats conjuntes, beques, etc.
Tarda Jove al CAP. Espai de consulta, assessorament i
acompanyament sobre salut sexual, emocional, addiccions i
alimentació.
Formació d’Agents de salut, de voluntaris en temes de salut.
50h.
Tallers i activitats a centres d’educació secundària sobre
aspectes de salut (tallers, formacions, teatre social, etc).
Previsió de 7 activitats/tallers anuals.
Treball específic amb centres educatius al voltant dels dies
mundials -vinculats a la salut-:
- 14 de febrer: Dia Europeu de la Salut Sexual
- 7 d’abril: Dia Mundial de la Salut
- 31 de maig: Dia Mundial sense Fum
- 15 de novembre: Dia Mundial sense Alcohol
- 25 de novembre: Dia Internacional contra la violència de
gènere
- 1 de desembre: Dia Mundial de lluita contra el Sida
Taula de participació sobre consum d’alcohol a les festes
majors amb tots els agents implicats: policia local, associació
de comerciants, alumnes del curs d’agents de salut, entitats
amb espai de bar a barraques, ampas, àrea de cultura, àrea
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de joventut i àrea de salut.
Paradeta del PID a la Festa Major. Treball d’assessorament i
divulgació de material de prevenció i reducció de danys.
Formació “Dispensació responsable d’Alcohol” a les entitats
de Barraques.
Proposta de disseny d'un itinerari progressiu d'educació
efectiva i sexual que enllaci la primària i la secundària.
Campanya sobre l'assetjament i el ciberassetjament.
Campanya sobre rols de gènere -des del punt de vista de la
equitat i evitar les relacions abusives-.
Revisió dels canals de difusió i comunicació existents i
creació de nous per tal de millorar la comunicació amb el
col•lectiu jove i la difusió d’activitats adreçades a la població
juvenil.
Campanyes regulars de difusió dels serveis existents (mínim
bimensuals). Fer ús de les xarxes socials, de les publicacions
de l'Ajuntament, dels centres educatius i dels equipaments
municipals.
Responsable de difusió a cada aula. S'encarregarà de rebre i
difondre la informació que rebi de l’àrea de joventut.
Reunions de coordinació entre àrees implicades, serveis,
centres educatius i altres agents implicats (reunions de
circuïts).
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7. Pressupost
Sota aquestes línies el pressupost del Pla Local de Joventut de Calella 20162019. Informació que permet disposar d'una imatge aproximada de quina serà
la inversió en els diferents programes.

Programes

2016

2017

2018

2019

Programa TET

2600 €

2600 €

2600 €

2600 €

Programa Participació

14500 €

16500 €

16500 €

16500 €

Programa Espai Jove

1000 €

5000 €

5000 €

5000 €

Programa Habitatge

6000 €

6000 €

6000 €

6000 €

Programa Salut i rols sexuals i de
gènere

500 €

100 €

100 €

1000 €

24.600 €

30.200 €

30.200 €

31.100 €

Total

El pressupost indicat és el que surt directament de les partides municipals
Despeses diverses del Pla local de Joventut i Subvencions habitatges joventut i
Subvencions entitats joventut. S’ha de tenir en compte, però, que moltes de les
actuacions previstes es pagaran des de les partides d’altres àrees, com
promoció econòmica en el cas del Programa TET i salut i igualtat en el cas del
Programa Salut i rols sexuals i de gènere.
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8. Avaluació
Introducció
És important garantir una correcta avaluació del PLJ, motiu pel qual s'han
esmerçat molts esforços per tal de definir al detall els diversos mecanismes
d'avaluació.
S'han previst diversos òrgans i espais d’avaluació i seguiment que tenen com a
objectiu garantir que el Pla es desenvolupa segons els criteris i terminis
previstos. Alhora que ha de permetre ajustar-se a les necessitats canviants i
assentar les bases dels futurs Plans Locals.
Presenten a continuació els espais previstos.

Avaluació Continuada
Descripció
L’avaluació continuada té l’objectiu de recollir la valoració de tècnics i
tècniques, i usuaris i usuàries cadascuna de les actuacions dels programes per
tal d'introduir canvis, ajustos o millores en el seu desplegament, si es considera
adient.
Alhora les valoracions recollides seran d'utilitat per tal de disposar d'informació
per l'avaluació anual i final.
Agents implicats/des
-

Els i les participants a les activitats.

-

Organitzadors/es, en el cas que l’activitat no sigui pròpia de la àrea de
Joventut.

-

L’equip de la àrea de Joventut, com a responsable del desplegament.

Temporalització
La valoració de les activitats per part dels i les agents implicats/des es
realitzarà al finalitzar les activitats.
Aquesta temporalització es pot veure modificada si els i les diferents agents
implicats/des així ho consideren necessari.
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Metodologia
-

En el cas de les activitats s’elaborarà una fitxa estàndard que es
repartirà a participants i usuaris o usuàries. Els i les responsables de les
activitats també disposaran d’una fitxa per recollir la seva opinió o
valoració.

-

La àrea de Joventut també disposarà d’una fitxa estàndard per valorar
tant les activitats com les actuacions que es desenvolupin.

-

El resultat del buidatge de les fitxes es treballarà a les reunions que
l'equip celebri periòdicament (un cada mes a ser possible).

Avaluació Anual
Descripció:
S’elaborarà a finals de cada any natural i té com a objectiu valorar el
funcionament dels programes, així com el resultat de l’avaluació continuada.
D’altra banda, serà el moment de revisar, amb certa perspectiva, el
desplegament del PLJ, passat i futur, així com l’adequació de les actuacions als
objectius.
Agents implicats/des:
-

Polítics/ques: regidor o regidora de Joventut, així com aquells regidors o
regidores l’àmbit dels quals, hagi tingut un paper destacat en les
actuacions recollides.

-

Equip de la àrea de Joventut i altres professionals que hagin tingut un
paper destacat en les actuacions dels programes.

-

Persones de serveis o organismes externs a l’Ajuntament, si és el cas.

-

Representants del col·lectiu jove i/o de les entitats juvenils, si és el cas.

Temporalització
Al mes de desembre de cada any amb el Pla en vigència. A excepció de l’any
2019 que es celebrà al mes d’octubre, abans de la sessió d’avaluació final.
Metodologia
L’objectiu de l’avaluació anual és analitzar amb certa perspectiva l’evolució del
desplegament del PLJ en funció dels objectius establerts. Per fer-ho possible
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es realitzaran sessions de treball amb els agents implicats.
Caldrà disposar dels resultats de les avaluacions continuades.

Avaluació Final
Descripció
Es celebrarà a final del període de vigència de l’actual PLJ. Té com a objectiu
valorar el desplegament dels programes i dels conjunt del PLJ.
El resultat de l’avaluació ha de ser útil per afrontar el següent PLJ i, per tant,
aportar aquells canvis i millores que s'hagin considerat necessaris.
Agents implicats/des
-

Polítics/ques: regidor o regidora de Joventut, així com aquells regidors o
regidores l’àmbit dels quals, hagi tingut un paper destacat en les
actuacions recollides.

-

Equip de la àrea de Joventut i altres professionals que hagin tingut un
paper destacat en les actuacions dels programes.

-

Persones de serveis o organismes externs a l’Ajuntament, si és el cas.

-

Representants del col·lectiu jove i/o de les entitats juvenils, si és el cas.

Temporalització
L’últim trimestre de 2019.
Metodologia
L’objectiu de l’avaluació final és analitzar el grau de compliment i d’adequació
del PLJ, per tant caldrà disposar del resultat de les avaluacions continuades i
anuals.
Per fer-ho possible es realitzaran sessions de treball amb els diversos i
diverses agents esmentats.
A diferència de les anteriors avaluacions, cal prendre una clara consciència de
visió de futur, doncs el resultat de l’avaluació final, ha de determinar en bona
mesura l’elaboració del següent PLJ.
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9. Tancament
Introducció
La àrea de joventut de l'Ajuntament de Calella fa anys que treballa per el
col·lectiu jove. El Pla Local de Joventut 2016-2019 representa un pas més en
l'evolució de les polítiques de joventut, però també un petit punt i apart en el
seu plantejament. La nova realitat socioeconòmica ho requereix.
La diagnosi ha posat sobre la taula la realitat d’un col·lectiu, i el PLJ vol donar
resposta a les necessitats detectades. És aquest doncs el punt de partida de
les noves polítiques de joventut de l'Ajuntament de Calella.

El retorn i la difusió del PLJ
Tal i com queda recollit en el propi PLJ el procés d'elaboració requereix en
última instància del retorn de la informació a totes les persones implicades joves associats/des, joves a títol individual, tècnics i tècniques, i polítics i
polítiques- així com a la resta de la ciutadania, especialment al col·lectiu jove.
Un cop tancat el Pla s'endegaran les següents actuacions per a donar a
conèixer el PLJ i les propostes que acull:
-

Presentació del PLJ dins el marc de les activitats que es programaran
durant el 2015.

-

Presentació del document a totes les persones que han participat en
l’elaboració del Pla i a les persones que hauran d’aplicar-lo.

-

Difusió del PLJ d’una forma entenedora a través dels canals propis de
l’Ajuntament de Calella i els específics de la àrea de Joventut.

Més enllà de procurar donar a conèixer el PLJ és poder continuar treballant
amb els i les joves que s’han implicat en l’elaboració de la política pública. Cal
valorar la millor opció per mantenir el contacte amb cadascuna d’elles.
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Consideracions finals
L’elaboració del Pla Local de Joventut de Calella 2016-2019 no ha servit
únicament per elaborar una política pública d’utilitat per a quatre anys sinó que
també ha permès analitzar les polítiques de joventut realitzades fins al moment,
analitzar-les i adequar-les a les necessitats i prioritats detectades al llarg del
procés.
El PLJ ha de ser una eina de treball que dirigeixi l’Ajuntament de Calella vers
l’obtenció de resultats definits, sense oblidar que el PLJ és un document viu i
atent a la realitat.
És per això que s’espera que d’aquí quatre anys la àrea, l'espai jove i els seus
serveis siguin referència del col·lectiu jove.
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Annex 1. Propostes recollides
Presentem en aquest annex tota la informació recollida en els grups de treball
de propostes:
•

Grup de treball entitats.

•

Grup de treball joves.

•

Grup de treball professionals.

•

Treball partits de l'oposició.

Propostes Trajectòria Educativa
Entitats
•

Es considera que l'entrada al món laboral és important pel col·lectiu jove,
especialment per aquells i aquelles joves que han abandonat el sistema
educatiu i que no tenen cap ocupació. Anys enrere existia la figura de
l'aprenent, que amb el temps s'ha perdut , però que era de gran utilitat per
aprendre un ofici i disposar d'una millor entrada al món laboral. En aquest
sentit es considera important potenciar els recursos laborals de transició
escola-treball.

•

Els casos específics dels i de les joves que abandonen el sistema educatiu
o que resten sense cap ocupació, es considera que són complexos i que
caldria intervenir des d'un punt de vista més integral. En el mateix sentit es
considera que l'oferta de recursos hauria de ser àmplia per tal de d'ajustarse el màxim possible a les diferents necessitats.

•

La família té un pes molt important en la trajectòria de vida d'una persona
jove, també els problemes familiars poden influir molt. És per aquest motiu
que es considera important treballar amb les famílies.

•

Cal entendre que els i les joves, i més enllà de la pressió del grup, es
mouen per interessos personals, de manera que cal saber quins són
aquests interessos personals i ajudar a desenvolupar-los.

•

Cal vetllar per oferir als i a les joves nous espai de socialització. Les
entitats ho podrien ser. Malgrat tot les entitats tenen dificultats per arribar
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als i a les joves. En aquest sentit es podria:
o Recuperar i potenciar la presentació de les entitats a escoles i
instituts, de manera que els i les joves tinguin l'oportunitat de
conèixer el que es fa. En cas d'aplicar-ho cal evitar les xerrades
teòriques i les hores de pati.
o Potenciar les entitats, doncs en la mesura que les entitats tinguin
major capacitat tindran més possibilitats d'arribar a més gent.
•

Hi ha certa dificultat per conèixer els serveis que ofereix l'ajuntament i les
activitats que es desenvolupen, la difusió sembla que és un problema. Cal
que l'oferta de serveis sigui més accessible i que la difusió arribi millor. Cal
incentivar el coneixement de les activitats i serveis municipals, i també les
de les entitats.

Professionals
•

Les persones nouvingudes donen valor a l'educació, però no hi ha
recursos econòmics ni capacitat per fer acompanyament a casa -moltes
persones immigrades són analfabetes o no tenen prou coneixements-.

•

És una dinàmica que cal trencar de la infància, doncs es posa en
evidència que hi ha una correlació directe entre el nivell d'estudis dels
pares i el nivell d'estudis dels fills i filles. Caldria doncs treballar també
amb els pares, alguns amb necessitats primàries per cobrir.

•

Des de serveis socials s'ofereix reforç escolar en casos concrets d'infants i
joves que es considera que tenen possibilitats acadèmiques, però no els
suports necessaris per desenvolupar-les. Altres municipis també ofereixen
reforç escolar en els seus espais joves, en el cas de Calella no s'aprofita,
no hi ha personal que ho pugui assumir.

•

Hi ha també experiències en altres municipis de tutorització, com el
projecte Rossinyol, a través del qual alumnes universitaris tutoritzen
alumnes que inicien 1r d'ESO i l'acompanya al llarg de l'escolarització. A
Pineda també es fa reforç escolar als mateixos instituts.

•

És interessant tenir en compte que és l'Ajuntament qui està suplint
mancances del sistema educatiu de qui té competència la Generalitat.

58

També reflexionar al respecte de quin problema hi ha quan els serveis
s'han multiplicat i en canvi les dificultats són cada dia majors. No s'ha
resolt.
•

L'Escola d'Adults és el reflex d'aquests canvis. S'ha hagut d'adaptar a les
noves necessitats, i ha acabat sent un últim recurs quan aquesta no havia
estat mai la seva funció. Se'ls prepara per les proves d'accés, però les
places a les proves són limitades... és un altre cercle tancat, i sempre amb
un perfil de joves que ja ha passat per tots els altres recursos i amb el que
es fa molt difícil treballar.

•

Des de la biblioteca també es va endegar una iniciativa de reforç escolar
amb mestres jubilats. Malgrat va començar amb il·lusió van ser els
mateixos infants i famílies les que no van valorar l'oportunitat.

•

No estan les famílies col·lapsades de recursos? no és tan sols una qüestió
de voluntat? no es fa una delegació exagerada de la responsabilitat als i a
les professionals?

Joves
•

Al centres educatius no s'informa prou de les possibles sortides. Els i les
joves troben la informació gràcies a altres companys i companyes, o
germans, etc.

•

En ocasions es tracta d'un cercle tancat. En la mesura que no coneixes les
sortides pots creure que no tens possibilitats, i desmotivar-te, deixar els
estudis, etc.

•

Hi ha desconeixement també dels recursos on-line que donen informació
sobre les sortides, opcions, localització de les ofertes educatives...

•

Hi ha abandonament prematur, però des del punt de vista dels i de les
joves no sembla un problema greu.

•

És cert que la família té molt de pes alhora d'escollir sobre la continuïtat o
no en els estudis, sigui per no permetre-ho, sigui per donar llibertat, sigui
per no donar-hi importància.
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Partits oposició
•

Aules d'estudi: aquesta idea va més enllà de la proposta d’ampliar l’horari
de la biblioteca, ja que es basa a crear aules d’estudi, un espai destinat
exclusivament a estudiar, per tal que no se solapin les diferents maneres
d’estar en una biblioteca: treballs en grup, estudi col·lectiu... i que poden
molestar la gent que s’hi va a concentrar i a estudiar en silenci. Es poden
aprofitar els centres cívics o les biblioteques escolars o dels instituts com a
instal·lacions en què cal dur a terme aquests espais, ja que disposen de
l’estructura adequada i tenen Wi-Fi.

•

Assignar educadors socials per evitar casos de fracàs i marginació:
sobretot en l’àmbit de carrer, treballar amb els joves per habilitar espais i
construir projectes com a alternativa al fet d’estar al carrer.

•

Beques al transport: els estudiants que es desplacen diàriament per anar a
la Universitat han de tenir unes ajudes per cobrir aquestes despeses
indirectes per adquirir una formació especialitzada. Calella és zona 5 de
Rodalies Barcelona, i el cost és excessiu per a un estudiant.

Propostes Trajectòria Laboral
Entitats
•

(En el cas de les entitats la trajectòria laboral s'ha treballat extensament al
punt de trajectòria educativa).

•

Tal i com s'ha comentat la desaparició de la figura de l'aprenent ha
representat una pèrdua d'oportunitats per part dels i de les joves.

•

Es podrien donar incentius a les empreses perquè contractessin joves.

Professionals
•

L'Ajuntament ofereix serveis de transició escola-treball, també tallers de
cerca activa de feina. No només és per joves. Es tracta de cicles intensius
de 2 mesos de cerca activa de feina. Funcionen bé i la gent que surt
preparada.
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•

Cal treballar amb els instituts, doncs hi ha molta feina a fer, però els
centres tenen la seva pròpia dinàmica i costa de treballar-hi. Els i les joves
de batxillerat haurien de ser la població diana, entre d'altres, i en canvi
s'aconsegueix com a molt dinamitzar-hi una sessió una vegada a l'any, i
encara no s'arriba als grups que es voldria.

•

En canvi cal tenir en compte que és el grup que més ho necessita, doncs
es trobarà amb la necessitat de decidir sobre el seu futur. Caldria doncs
establir-hi una relació més estreta.

•

També es té un conveni de col·laboració amb l'ATC (Associació de
Turisme de Calella) per tal que es pugui contractar joves de l'IES Bisbe
Cirilla i del Freta. En aquest sentit cal treballar perquè no s'entengui com
un treball en pràctiques, sinó com a contractes normalitzats que són.

•

Manca d'informació sobre les possibilitats de formació i inserció, tan per
part dels i de les joves, com per part dels empresaris i empresàries que
podrien estar interessats en contractar joves de Calella, joves ben
preparats.

•

Cal tenir en compte que hi ha un gruix de joves que queden exclosos del
sistema degut a que queden en situació d'irregularitat administrativa
(sense papers). No poden accedir als serveis d'inserció -i a molts altresperquè no tenen papers, però per tenir papers necessiten un contracte
d'un any.

•

Es considera important tenir els i les joves controlats des del 16 anys, o
una mica abans, i treballar-hi.

•

El fracàs escolar és també un fracàs del projecte personal i familiar, de
projecte de vida. Hores al carrer, conflictivitat,... Ho tenen tot en contra.

•

També hi ha línia de subvencions a empreses per tal que contractin
persones joves a persones aturades de més de 45 anys.

•

Altres municipis tenen brigada jove, projecte que podria servir per treballar
amb els joves sense papers, o joves en general com a projecte de
formació laboral

61

Joves
•

Totes les feines que es poden trobar són de temporada, i de perfil molt
precari.

•

Els i les joves es veuen treballant fora de Calella. En tot cas treballant de
forma temporal, com a projecte de futur és difícil.

•

La feina es troba per contactes, no gràcies a serveis d'inserció.

•

Caldria diferenciar aquelles feines que només les poden fer els i les joves,
amb l'objectiu de tenir més clares les opcions i ser més assertius en la
cerca de feina.

•

No s'ensenya a buscar feina, a mantenir una feina, a compaginar feina i
estudis...

•

Educació i treball es prenen com a temes molt separats, i en canvi haurien
d'estar molt i molt junts.

Partits oposició
•

Contractació de joves per part de l’administració: l’administració ha de
jugar un paper clau permetent que el jovent de la ciutat adquireixi
experiència laboral, principal dificultat curricular a l’hora de trobar feina.
Per tant, es proposa tenir present aquest factor per elaborar una política
de contractació de joves per temporades amb l’objectiu de dotar
d’experiència laboral els seus currículums.

•

Transparència en les col·laboracions remunerades amb l’Ajuntament.
L’Ajuntament requereix, al llarg de l’any, voluntaris remunerats que
desenvolupin petites tasques de molt curta durada: la Cavalcada de Reis ,
embolicar regals per Reis. Cal que aquestes feines es donin amb criteris
transparents, i no a dit.

•

Creació d’una borsa municipal juvenil: elaborar una llista de feines
concretes que l’Ajuntament dugui a terme per tal que les contractades
siguin persones joves. Un exemple seria, si es duguessin a terme les
Aules d’Estudi, contractar els mateixos joves perquè facin de conserges i
es cuidin de les instal·lacions durant el període d’exàmens.
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•

Viver d’empreses: donar suport a la creació d’empreses joves que
fomentin el treball en equip dotant d’espais comuns de treball diferents
treballadors autònoms. Aquesta nova iniciativa d’empresa vol abolir
l’aïllament del treballador independent i donar més importància a la
cooperació entre individus.

•

Municipalitzar el Salicrú i fer espais per a Joventut i Cultura.

•

Fer que l’Ajuntament busqui mecanismes de control de les condicions de
treball per vetllar que aquestes siguin dignes i que no vulnerin els drets
laborals.

•

Crear una borsa de treball juvenil que permeti donar sortida laboral a
través de les empreses privades i la contractació pública en empreses
públiques, serveis remunicipalitzats.

•

Fer ús dels recursos propis del territori perquè siguin motor econòmic i una
possible font de creació de llocs de treball.

•

Donar suport i assessorament a les joves precàries a través dels diferents
serveis de què disposen els ajuntaments.

•

Crear espais de formació dedicats a la joventut, augmentar els que ja hi ha
i encarar-los a la inserció del jovent en el món laboral.

•

Aglutinar, donar veu i suport a aquells col·lectius i grups de joves que
treballin per reivindicar els drets laborals del jovent, a més d’intentar
fomentar la creació de xarxes de suport –amb coordinació a les altres
organitzacions de l’Esquerra Independentista que treballen en aquest
àmbit– entre aquest col·lectiu per poder fer front a aquesta situació.

Propostes Transició Domiciliària
Professionals
•

Cal tenir en compte que a nivell d'ajudes la Renda Bàsica d'Emancipació
que donava l'estat s'ha acabat. Per part de la Generalitat hi ha l'ajuda al
lloguer, oberta a tota la població, però amb condicions molt específiques
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que són complicades de complir, especialment per les persones més
necessitades.
També cal tenir en compte que es tracta d'una ajuda que es cobra sencera a
finals d'any, de manera que el lloguer s'ha hagut d'anar pagant regularment, i per
tant quan arriba no sempre se'n fa un ús adequat.
•

Des de l'Ajuntament també es donen uns ajuts per a joves que
s'emancipen. Són 500€ a fons perdut i en el concurs es presenten
habitualment 14/15 sol·licituds. Cal tenir en compte que no és coneguda,
però que els barems també són força limitadors.

•

Es posa en evidència que un dels problemes comuns és la difusió. La
ciutadania no coneix els serveis i recursos existents, malgrat és clar que
qui busca la informació la pot trobar, i que el que interessa es coneix.

•

Hi ha pisos de protecció oficial, però estan tots ocupats, o reservats per
emergències.

•

Fa uns anys el perfil de les persones necessitades era sobretot de
persones immigrades, en l'actualitat cada vegada es tracta més de
persones autòctones.

Joves
•

Va estretament lligat al treball. A Calella és molt complicat trobar una
oferta estable, i en tot cas la feina existent ha d'estar lligada al turisme.

•

Hi ha bona part de joves amb ganes de marxar fora del municipi.

•

Hi ha dificultats per trobar habitatge assequible. Els i les joves menors
d'edat no poden imaginar-s'ho. També en aquest sentit l'emancipació va
estretament lligada a la feina, a les condicions de la feina, i al lloc on es
troba la feina.

•

Es veu Calella com el lloc no s'ha nascut i on tornaran a veure els amics o
la família, en el cas que hi hagi lligams familiars.

Partits oposició
•

Fer que la moció de la PAH sigui efectiva.

•

Crear una taula d’habitatge municipal en què el jovent pugui participar, que
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no sigui merament consultiva.
•

Creació d’una Borsa Municipal d’Habitatges.

•

Facilitar el servei d’informació, assessoria tècnica i jurídica per casos
d’assetjament immobiliari.

•

Prendre partit amb relació als afectats pels processos d’execució
hipotecària

•

Servei d’informació sobre els processos de transformació urbanística i la
infraestructura necessària per promoure i dur a terme processos de
participació ciutadana relatius a aquests processos.

•

Suport a aquelles ocupacions d’habitatges i locals que faci molt de temps
que estiguin abandonats als quals pretenguin donar un ús social i obert, al
barri i a la ciutat.

•

Aglutinar, donar veu i suport a aquells col·lectius i grups de joves que
treballin per reivindicar un habitatge digne pel jovent i el conjunt de la
societat i que, a més, denunciïn la situació actual en aquest àmbit.

Propostes Vida Saludable
Entitats
Addiccions
•

Cal tenir en compte que l'alcohol forma part de la nostra cultura, i no és un
model positiu per als i a les joves. S'hi afegeix el model de turisme que
s'ha promogut a Calella.

•

Es considera important revisar les activitats que promou l'Ajuntament en
relació al consum d'alcohol, especialment el cas de barraques, on sembla
que les actituds no sempre són adequades, tan per part de joves
adolescents, com per la manca de control per part de l'Ajuntament.
Preocupa especialment el consum precoç per part dels i de les joves
adolescents.
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Esport
•

L'oferta esportiva és molt alta.

•

Les dificultats econòmiques no ajuden a que els i les joves accedeixin a
l'oferta. L'Ajuntament hauria de vetllar per facilitar aquest accés, a través
de beques.

•

Cal tenir en compte que l'esport és un bon espai de socialització, que
caldria protegir. Per altra part les noves legislacions no afavoreixen la
viabilitat de les entitats, ni del voluntariat.

•

Malgrat les entitats ofereixen activitats, fins i tot mostres gratuïtes, costa
que els i les joves hi participin, encara que siguin gratuïtes.

Professionals
•

Hi ha molts joves al carrer. Ara n'hi ha molts més que abans degut a
l'horari intensiu de l'institut, i cal afegir-hi que no hi ha un espai per joves
on se'ls pugui acollir, i que molts joves utilitzen les autoexpulsions com a
recurs per estar al carrer sense que ningú els pugui advertir.

•

El nivell de conflictivitat a les aules és elevat, per part dels i de les joves,
però també en ocasions de les famílies.

•

La manca d'ocupació comporta hores moltes hores mortes al carrer, i amb
això comportaments conflictius. En relació al consum es considera que ha
anat en augment: alcohol i substàncies, que sembla que han anat amb
augment.

•

Al respecte dels consums caldria un compromís seriós per part dels
comerciants amb la venda a menors. En part són corresponsables de
determinats comportaments. També existeix la revenda per part de joves
majors a joves menors.

•

Es detecta també molt de conreu propi de cannabis, fins al punt que
l'escola d'adults van canviar el grup de la tarda al matí per evitar que
arribessin fumats. Segurament hi té a veure "l'excés" de temps lliure i la
manca de control per part dels pares i mares, pares i mares que sovint
normalitzen el comportament dels seus fills i filles.
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•

Preocupa en conjunt la normalització de determinats comportaments o
consums, tan els i les joves, com els pares i mares. Es fa molt complicat
doncs introduir hàbits.

•

Preocupa molt també el consum d'alcohol, lligat al model existent (cultural,
familiar i de ciutat) i a la facilitat per accedir-hi. En aquest sentit també és
important ensenyar als i a les joves a controlar, a conèixer els límits.

•

Prevenció com a eina de treball, especialment amb les famílies. Com a
repte trobar la manera d'arribar a aquelles que no s'hi arriba amb facilitat.

•

Cal tenir en compte també les xarxes socials i les noves relacions virtuals.
És una nova font de conflictes, d'abusos, ja amb joves de 1r d'ESO.

•

Els espais de pràctica esportiva estan saturats, això comporta que els i les
joves que no practiquen esport sota el paraigües d'un club tenen moltes
dificultats per disposar o trobar un espai.

•

Els clubs són limitats, doncs per la seva vessant competitiva en la majoria
dels casos es va fent selecció de les persones que en formen part.

•

S'està treballant amb un nou programa, "Joves i esport", que vol obrir els
patis de les escoles amb l'objectiu d'organitzar-hi pràctica esportiva, amb
persones que se'n facin responsables i que fins i tot fomentin l'esport més
enllà dels patis amb altres activitats organitzades.

•

L'any 2016 Calella és Vila Europea de l'Esport, cal potenciar més que mai
la pràctica esportiva.

•

Els programes de foment de l'esport s'han d'adreçar a tots els i les joves, i
en tot cas pensar amb activitats més específiques per joves amb
necessitats.

Joves
•

La formació que es fa sobre salut sexual és molt superficial. No es parla
mai d'homosexualitat, tampoc de la vesant emocional, de la vesant
emocional, tan en positiu com en negatiu quan sorgeixen problemes o
imprevistos.

•

Davant dels dubtes hi ha qui pot recórrer als pares, però no és el cas de
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totes les famílies. En aquest cas no hi ha persones de referència a qui
poder recórrer.
•

En el cas de l'alcohol: hi ha tendència a relacionar passar-s'ho bé amb
beure alcohol i emborratxar-se. No és en la majoria dels casos un consum
regular, sinó un consum de cap de setmana, en ocasions exagerat.

Caldria promoure el consum responsable, que la gent entengui que es pot
consumir, però sense acabar malament cada vegada.
•

El consum del dia a dia no es veu amb l'alcohol, es veu amb els porros, la
maria.

•

Es considera que el consum precoç es dóna una mica amb tot, potser
especialment amb l'alcohol, però també amb porros i molts altres
aspectes.

Partits oposició
•

Crear centres de joves de salut sexual i reproductiva.

•

Fer tardes específicament pels joves al CAP per poder rebre informació
dels mètodes anticonceptius no agressius.

•

Fomentar

que

a

les

escoles

públiques

tractin

els

temes

de

desenvolupament i salut sexual i reproductiva d’una manera integral,
feminista, no criminalitzadora de les opcions sexuals i identitats sexuals
diverses i, sobretot, no centrada en la penetració.
•

Fomentar punts de trobada en què es puguin tractar afers candents com
la violència de gènere i sexual d'una manera comunitària i empoderadora,
no (només) assistencialista.

•

Aglutinar, donar veu i suport a aquells col·lectius i grups que treballin per
la conscienciació en aquest àmbit i, a més, fomentar espais per debatre
els problemes d’una manera col·lectiva i feminista.

68

Propostes Desenvolupament personal i Participació
Entitats
•

Malgrat la diagnosi apunta a una menor participació dels i de les joves es
considera que això ha passat sempre.

•

Les mostres d'entitats, la visibilització de les activitats, de les possibilitats,
és una bona forma d'incentivar la participació.

•

Més enllà de les presentacions de les entitats a les escoles i instituts, seria
bo aprofitar també els seus canals per arribar a les famílies. Es podria
afegir informació de les entitats al dossier que s'entrega a les famílies a
cada inici de curs.

•

Si són les entitats les que treballen amb la participació, és important
fomentar les entitats.

•

Cal tenir en compte les noves formes de comunicació per arribar al màxim
de joves possible.

Professionals
•

Dóna la sensació que només es participa si s'incentiva o s'amenaça.

•

És un treball que també caldria fer amb els centres escolars, a través de
l'espai jove.

•

Cal considerar el "fracàs" de l'Espai Jove de Calella. En altres municipis
l'Espai Jove té molt més pes, o és més referent. Es podrien acollir més
grups de joves que passen estona al carrer i que podrien trobar noves
motivacions a partir de les quals trencar la dinàmica en la que estan
immersos.

Cal tenir en compte també que qualsevol proposta que pugui sorgir és més
complicat de fer arribar als i a les joves si d'entrada ja no si té una relació directa.
També és un problema no poder disposar d'una persona de referència, que pugui
resoldre qualsevol dubte o qüestió més enllà dels talleristes, que tenen una
presència temporal.
•

Importància d'aconseguir una dinàmica a partir de la qual uns per altres
acabin implicats amb un o altre tema.
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•

L'esport és també un molt bon recurs de socialització, d'empoderament,
integració. Caldria fomentar-lo més. A Calella mateix es va treballar també
amb un projecte de boxa, va funcionar bé.

•

Des de serveis socials es faciliten beques per activitats esportives a joves i
infants que ho necessiten.

Joves
•

La difusió de les activitats no arriba als i a les joves. Es considera que la
millor manera és que es faci córrer entre els amics i amigues, doncs un o
una jove sol/a no hi haurà per si sol.

•

Caldria utilitzar joves per fer la difusió de les activitats. La despesa que es
fa habitualment amb cartelleria es podria aprofitar per derivar feina a
persones joves que s'encarreguessin de fer-ho.

•

Cal ser constants amb la difusió.

•

Utilitzar mitjans audiovisuals.

•

No consideren que hi hagi un col·lapse de xerrades a l'institut, és una
bona opció, tot i que és important que el tema i la presentació sigui
interessant.

•

Es podria definir un/a responsable de fer difusió de la informació a cada
aula.

Partits oposició
•

Espai per a joves autogestionat:, un casal per als joves on siguin ells
mateixos els encarregats d’organitzar l’espai i coordinar les activitats que
hi vulguin dur a terme per tal d’oferir un oci alternatiu i crític al jovent de
Calella.

•

Donar suport a les iniciatives d’oci alternatiu juvenil: és a dir, totes aquelles
activitats que no vagin dirigides a un oci consumista i capitalista

•

Creació d’un Consell de Joventut: espai de debat i participació juvenil en
què els joves puguin interactuar i proposar mesures adequades a les
seves necessitats que puguin influenciar el ple i, per tant, les polítiques de
joventut. A la CUP creiem que és un espai necessari, ja que no tots els
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joves són majors d’edat i poden votar i, per tant, no poden expressar les
seves opinions en la política local. A més, seria una bona manera d’iniciarse i involucrar-se en la vida política de la ciutat.
•

Creació d’una Coordinadora d’Entitats amb seu pròpia: donar suport a la
creació d’una coordinadora d’entitats encarregada de defensar els
interessos comuns de les diverses entitats de Calella. És una tasca difícil,
ja que cada entitat té els seus interessos, però la coordinadora també
serviria com a eix de cohesió entre les entitats i la suma d’esforços
aportaria elements positius per al teixit associatiu de la vila.

•

Donar difusió i suport tècnic i material als sindicats d’estudiants per tal de
fomentar l’organització estudiantil i, per tant, la participació activa dels
joves en la política de la ciutat. Es tracta de donar suport a aquestes
iniciatives, ja sigui cedint espais o donant assessorament a aquells joves
que així ho requereixin.

•

Promoure activitats d’oci que no es basin en el consumisme sinó que
tinguin l’objectiu de fomentar la relació entre joves.

•

Facilitar l’ús de l’espai públic.

•

Cedir part de la gestió dels equipaments públics al jovent associat o
organitzat.

•

Facilitar la creació d’espais i centres autogestionats.

•

Aglutinar, donar veu i suport a aquells col·lectius i grups de joves que
treballin per la reivindicació d’espais propis per tal de poder desenvolupar
les seves activitats; ja sigui mitjançant l’ús de l’espai públic, d’espais
autogestionants, llogats o municipals.

•

Dotar de més recursos l’àrea de Joventut.

Propostes Cultura
Professionals
•

A la biblioteca no es pot treballar amb grup, manca d'espai que es podria
posar al pati, i que no molestaria.
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•

L'Espai Jove té poca programació, és un recurs desaprofitat, un lloc on es
podrien trobar els grups per treballar, però té relació directa amb el fet que
no està dinamitzat.

S'obria dos dies a la tarda unes hores en concret, però els i les joves no sabien
quan estava obert i tancat i van deixar de venir. Des de fa dos anys no s'obre.
Caldria obrir-ho en un horari ampli i dotar-lo de personal i recursos. Si el recurs és
bo la ubicació no és tan important.
•

Les entitats tenen també un paper important en l'oci juvenil. El problema
es que es veu com un sector força tancat. De fet es detecta un decalatge
important entre el gran nombre d'entitats existents, i la poca oferta
d'activitats que adrecen a joves.

•

Hi ha molta feina a fer de difusió de les seves activitats.

•

Cal que les entitats també canviïn de mentalitat i s'obrin a tot el públic,
també oferint facilitats, beques...

•

Es necessiten a les entitats com a "partners", amb qui poder treballar p.ex.
quan hi ha treballs per la comunitat, per captar interessos, motivacions,
que puguin ajudar a canviar mentalitats. I cal tenir en compte que a Calella
les entitats hi són, un altre problema seria que no hi fossin.

•

L'oci de 12 a 16 durant l'estiu s'ha intentat cobrir des de l'Espai Jove amb
tallers, però no ha funcionat, en part per la maca d'informació, en part per
la manca de programació estable. Es podria fer arribar la programació als
centres educatius abans d'acabar el curs.

Joves
•

Es considera que l'oferta és suficient, tot i que són conscients que no
saben tot el que es fa. En aquest sentit la informació no és suficient.

•

Cal tenir en compte que la informació no arriba als i a les joves
implicats/des, de manera que a la resta de joves és fàcil que els hi arribi
encara menys.

•

El "boca-orella" és el millor reclam pels i per les joves. És la millor manera
de fer córrer la informació, els cartells no són prou útils. Caldria trobar la
manera de mantenir el contacte amb els i les joves, i així poder-ho
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transmetre directament, i a través seu.
•

L'oferta esportiva és molt àmplia.

•

Hi ha desconeixement sobre com disposar del suport de l'Ajuntament per
endegar activitats, com a joves o com a entitats.

•

Amb tot el Centre Jove és desconegut. Consideren que en podrien fer ús
si tingués un horari estable, i una activitat regular que motivés a passar-hi,
a fer-hi activitats.

Partits oposició
•

Habilitar espais per al desenvolupament d’activitats artístiques i culturals:
locals d’assaig per a grups de música, zones preparades per a creacions
artístiques a l’aire lliure...

Propostes Cohesió, Territori, Sostenibilitat, Inclusió, Organització col·lectiva
Professionals
•

No es detecten problemes de mobilitat, tan en la urbana com en la
interurbana. És un municipi de dimensions assequibles i força ben
comunicat.

•

Com a valors i qüestions transversals es destaca:
o

El treball transversal entre els diferents serveis de l'Ajuntament.

o

La comunicació, que ha de ser fluïda. La comunicació és un punt
feble a millorar. Els mecanismes existeixen, però possiblement s'han
de diversificar, i vetllar perquè la informació arribi a molta més gent.

o

Els partners o agents: cal que els serveis municipals puguin comptar
amb el suport d'altres agents, que podrien ser les entitats, que poden
ajudar, que poden detectar necessitats, oferir respostes, etc.

o

Cal tenir en compte i treballar considerant que sovint la marginació
és voluntària, existeix la voluntat de sortir del sistema educatiu, o de
no conèixer, no esforçar-se, etc.
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Joves
•

La mobilitat interna a Calella és fàcil.

•

L'aparcament és un tema complex que afecta força als residents.

•

La mobilitat externa té algunes dificultats. La freqüència dels autobusos
entre els municipis de l'entorn és baixa, i en algunes hores els autobusos
queden plens i cal agafar els busos abans o després expressament.

•

Quan hi ha esdeveniments importants caldria reforçar els autobusos,
doncs van tan plens que ni tan sols paren a recollir.

•

Es considera que no hi ha cohesió, no hi ha relació entre grups de joves,
ni entre generacions. En les mateixes classes de l'institut no hi ha relació
entre grups.

Partits oposició
•

Iniciar un projecte d’Alberg Juvenil per tal d’incentivar el turisme juvenil a la
nostra ciutat.
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Annex 2. Avaluacions plans anteriors
Avaluació desenvolupament pla local de joventut.
Any execució 2010
Línia d’actuació
Autonomia

i

qualitat de vida

Eix

Projecte

Actuació

Treball i formació

Transició

Quinzena

escola treball

educativa i laboral
Informació,

de

l’Orientació

orientació

i

assessorament laboral
Accés

al

Servei Local d’Ocupació

món laboral

Foment de l’autocupació

L’eix de treball “Treball i formació” es concreta en el projecte Transició Escola Treball.
Es tracta d’un projecte que des de l’any 2007, s’està desenvolupant conjuntament amb
la Regidoria de Promoció Econòmica, i es basa en el seguiment individualitzat de tots
els joves apuntats al Servei Local d’Ocupació i en la programació d’un conjunt
d’actuacions coordinades que tenen l’objectiu de donar suport als joves de Calella en el
procés individual de presa de decisions des dels darrers anys d’ESO fins a la inserció
laboral.
S’entén que l’accés d’un jove als recursos existents al municipi o a la comarca pot ser
crucial per a la seva trajectòria, recursos com PQPI, escoles-tallers, formació
professional, borses de treball..., per això, es proposa un seguiment individualitzat a
tots aquells joves apuntats al Servei Local d’Ocupació.
Alhora, el projecte està en la mateixa línia que el projecte engegat a nivell comarcal per
l’Oficina de Serveis a la Joventut, el qual pretén

“reduir les desigualtats socials i

potenciar la inclusió social dels joves de la comarca mitjançant una transició de l’escola
al treball en condicions d’igualtat d’oportunitats”.
Tot i que el projecte Transició Escola Treball està liderat per les regidories de
Joventut i de Promoció Econòmica, es reconeix el treball que s’està realitzant des
d’altres regidories entorn a la informació i assessorament als joves que han de decidir
el seu futur educatiu i professional. Un dels objectius principals que es perseguirà
durant els 4 propers anys, de vigència del Pla Local de Joventut, serà el d’aconseguir
una xarxa real i coordinada entre totes les actuacions que s’organitzen des de diferents
departaments entorn a la Transició Escola Treball.
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Actuacions realitzades per la Regidoria de Joventut
-

Curs monitors
Per segon any consecutiu, la Regidoria de Joventut ofereix el curs de monitors
de lleure per tal que els joves puguin realitzar aquesta formació que possibilita
poder accedir a llocs de treball entorn al món del lleure. Alhora, s’ha de
destacar que la Regidoria de Joventut assumeix un 15% del cost del curs de
tots els joves apuntats que estan empadronats a Calella.
La formació va anar a càrrec de l’equip de Creu Roja Joventut de l’Alt Maresme
i va tenir lloc entre el 30 de gener i el 27 de març, amb 20 alumnes inscrits.
De l’avaluació final realitzada pels mateixos alumnes, el resultat va ser el
següent:
-

6% declaraven un nivell “regular” de satisfacció

-

55% deien estar satisfets amb la formació rebuda

-

15% mostraven un nivell alt de satisfacció

En quan a la valoració del curs (continguts, objectius, organització...), un 72%
dels alumnes valoraven positivament la formació, fet que indica que es tracta
d’una formació necessària i alhora útil per tots aquells joves que volen dedicarse al món del lleure (casals infantils, centres oberts, ludoteques...).
-

Seguiment i dinamització dels joves en situació de risc social mitjançant una
dinamitzadora juvenil
Novembre 2009-maig 2010
Per segon any consecutiu, la Regidoria de Joventut va presentar una sol·licitud
al Departament de Treball en la convocatòria de plans d’ocupació. L’objectiu
d’aquesta sol·licitud és la de poder disposar d’una subvenció que permeti
contractar un dinamitzador/a juvenil que s’encarregui de fer el seguiment a tots
els joves que estan apuntats al Servei Local d’Ocupació, per tal d’oferir-los
cursos de formació i accions d’orientació.
Novembre 2010-maig 2011
Els plans d’ocupació tenen una durada màxima de

mesos, però tot i les

dificultats que suposa haver de tornar a fer un procés de selecció i de formació,
la Regidoria de Joventut considera imprescindible la figura del dinamitzador
juvenil que treballi a cavall entre Joventut i Promoció Econòmica. Per això, un
cop finalitzat el pla d’ocupació 2009-2010, es va procedir a tornar a sol·licitar
aquesta figura al Departament de Treball. D’aquesta manera, des del
novembre de 2010, la Regidoria torna a disposar d’una persona que atén
diàriament i exclusivament als joves apuntats al Servei Local d’Ocupació,
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oferint-los formació, recordant-los com utilitzar el web d’ofertes de treball de la
xarxa Xaloc...
Aquest seguiment continuat i individualitzat està garantit fins l’octubre de 2011,
que és quan finalitza el període del pla d’ocupació (el qual permet dues
contractacions, de 6 mesos cadascuna).
-

Xerrades d’orientació educativa i laboral
2 tallers “No tinc la ESO, què faig?”. Realitzats el 15 d’abril amb una
assistència de 15 joves.
Xerrada “El mercat laboral al maresme”. Realitzada el 10 de desembre amb
una assistència de 20 joves.
Xerrada “Com i on buscar feina” a càrrec d’Avalot. Realitzada el 21 de
desembre amb una assistència de 15 joves.
Cursos d’alfabetització digital, a càrrec de l’equip tècnic de porta 22.

-

Pràctiques d’un alumne del Cicle Formatiu Informació i comercialització turística
de l’IES Bisbe Sivilla
En la mateixa línia de facilitar la formació al món laboral, la Regidoria de
joventut acull anualment un alumnes en pràctiques dels cicles formatius de
l’IES Bisbe Sivilla de Calella.
Durant el curs 2009-2010, un alumne del cicle formatiu d’Informació i
comercialització turística es va encarregar d’iniciar el projecte de la “Viatgeteca
jove”, un bloc amb un recull de recursos i idees per a viatjar.
Tot i que només van ser uns 3 mesos de pràctiques, l’alumne va posar les
bases

d’un

projecte

que

ha

de

tenir

continuïtat

(http://www.viatgetecajove.blogspot.com/).
La intenció és poder oferir aquest projecte de la “Viatgeteca jove” a l’IES Bisbe
Sivilla per tal de poder acollir un altre alumne en pràctiques durant el curs
2010-2011.
-

Curs de català (B1) per a joves nouvinguts en recerca de feina
Amb el suport econòmic de la Secretaria de Joventut s’ha pogut oferir un curs
de català nivell bàsic adreçat a tots aquells joves nouvinguts que busquen
feina, però que tenen dificultats per expressar-se en català.
El curs de 45 hores de durada va començar el 29 de novembre fins el 7 de
març de 2011 i tindrà continuïtat amb un altre curs nivell B2.
La manca de temps per fer la difusió necessària va fer que només 11 joves
s’apuntessin al curs, tot i que es va acabar omplint amb altres usuaris de
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l’oficina de català (en aquest cas, adults). De cara al curs de nivell B2 es
millorarà l’estratègia de difusió i s’insistirà més en aquells joves immigrants que
no parlen català de la necessitat de poder entendre la llengua per facilitar la
seva inserció laboral.
Actuacions realitzades per altres regidories de l’Ajuntament
-

Quinzena de l’orientació educativa i professional
La Regidoria d’Educació organitza cada any tot un seguit d’accions adreçades
als joves estudiants entorn l’orientació educativa, més concretament, va tenir
lloc entre els dies 1 i 12 de febrer de 2010.
Es fan xerrades d’orientació per alumnes de 4t d’ESO i 2n Batxillerat, així com
una mostra dels cicles formatius de grau mitjà que es poden estudiar a Calella.
Paral·lelament, la Regidoria de Promoció Econòmica realitza xerrades sobre la
recerca de feina i la creació d’empreses.
La Regidoria de Joventut valora positivament aquestes activitats, tot i que
considera que s’hauria de fer una avaluació del resultat de les mateixes per
poder incorporar canvis que milloressin l’orientació i l’assessorament dels joves
estudiants.
De la mateixa manera, es considera que caldria augmentar les activitats per tal
d’arribar a altres cursos, ja que s’ha de tenir en compte que actualment els
joves estudiants prenen decisions entorn el seu futur acadèmic molt abans de
4t d’ESO, sobretot si pateixen fracàs escolar. Per això, pensem que caldria
reforçar la tasca d’orientació educativa, de seguiment acadèmic i de detecció
del fracàs escolar al llarg de tota la secundària.

Consideracions de cara el 2011
-

Millorar la coordinació amb les regidories d’Educació i Serveis Socials entorn al
projecte de Transició Escola Treball, per tal de crear un autèntic treball en
xarxa.

-

Millorar la difusió de les activitats programades, alhora de conscienciar als
joves de la necessitat de la formació com a garantia per a la inserció laboral.

-

Reforçar les accions d’orientació escolar mitjançant un servei permanent a l’IES
Bisbe Sivilla, realitzat per un professional especialitzat. Aquesta acció està dins
el marc d’actuació del Pidces 2010-2011.
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Línia d’actuació
Autonomia

i

Eix

Projecte

Habitatge

Accés

qualitat de vida

l’habitatge

Actuació
a

Informació i assessorament sobre
temes relatius a l’habitatge
Servei de Mediació pel lloguer social

Pel que fa a l’actuació de donar informació i assessorament en temes relatius a
l’habitatge, cal destacar que s’ha desenvolupat bàsicament mitjançant les consultes via
mail que els joves adrecen a l’adreça de correu electrònic de la Regidoria de Joventut.
L’eix de treball entorn l’habitatge és un dels menys desenvolupats del Pla Local de
Joventut. L’actual situació econòmica dificulta poder crear polítiques d’accés a
l’habitatge per a joves, per això, l’actuació de la Regidoria de Joventut se centra en
donar el màxim d’informació sobre ajuts i recursos.

Actuacions realitzades per altres regidories de l’Ajuntament
A part de les consultes que resol directament la Regidoria de Joventut, la majoria
d’elles són derivades al Servei de Mediació pel lloguer social, un servei que ofereix la
Fundació Habitat Solidari.
Segons dades d’aquesta entitat, durant l’any 2010, més de 30 joves han sol·licitat l’ajut
de la “Renda Bàsica d’Emancipació” (RBE).
Tot i que cal destacar que la Fundació Habitat Solidari no disposa d’una estadística
d’usuari i, per tant, es fa difícil donar dades exactes, la seva tècnica assenyala que la
tipologia de consultes es pot classificar de la següent manera:
-

Sol·licitud d’informació sobre els ajuts al lloguer (ja sigui RBE o els ajuts de la
Generalitat de Catalunya).

-

Sol·licitud d’informació sobre pisos de lloguer de protecció oficial o de la Borsa
de Lloguer social que gestiona la Fundació.

-

Reclamacions entorn a l’endarreriment en el cobrament dels ajuts RBE.

Consideracions de cara el 2011
-

Elaborar un pla de difusió dels serveis d’accés a l’habitatge per a joves,
juntament amb el servei de Mediació pel lloguer social.

-

Millorar la coordinació i el treball en xarxa amb la Fundació Habitat Solidari
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Línia d’actuació

Eix

Projecte

Actuació

Autonomia i

Mobilitat

Mobilitat segura

Quinzena de

qualitat de vida

l’educació viària

La Regidoria de Joventut ha centrat les actuacions entorn a la mobilitat en la difusió
del transport públic, sobretot en horari nocturn. Possiblement és un dels eixos que
caldria repensar i reflexionar una estratègia global i transversal, juntament amb les
regidories d’Educació i amb la Policia Local.
Durant l’any 2010, les actuacions s’han concretat en la difusió del servei de bus nocturn
N-81 i fer difusió de les activitats de prevenció dels accidents de trànsit organitzades
per la Regidoria d’Educació.
Actuacions realitzades per la Regidoria de Joventut
-

Difusió dels horaris del bus nocturn
Sabent que el servei de bus nocturn és força utilitzat pels joves de la comarca
en els seus desplaçaments de cap de setmana, la Regidoria de Joventut difon
els horaris a través del butlletí d’informació juvenil D-Joves.
Aquest butlletí que surt cada tres mesos, sempre compte amb una pàgina
dedicada al servei de bus nocturn amb els horaris i les parades del servei.
Segons les opinions dels mateixos joves és una informació útil, ja que saben
quan i a on poden agafar aquest autobús.

Activitats realitzades per altres Regidories de l’Ajuntament
-

Campanya Game Over (Regidoria d’Educació), amb el suport de l’Institut
Guttman
Es tracta d’un programa de prevenció d’accidents que té com a objectiu
sensibilitzar als joves a fi de que desenvolupin comportaments responsables,
adoptin actituds de prudència i prenguin les mesures de seguretat necessàries
en conduir un vehicle de motor i en practicar activitats esportives, de lleure o
que comportin risc.
El programa de prevenció de lesions medul·lars i cerebrals “STOP AL COP”,
actualment anomenat GAME OVER, s’adreça als joves entre 14 i 18 anys,
estudiants d’ESO, Batxillerat i Cicles Formatius, dels centres d’ensenyament
públics i privats de Catalunya. Les sessions són desenvolupades per monitors
afectats de discapacitat física, que es desplacen a les escoles i que, amb

80

material audiovisual i imprès elaborat expressament, propicien entre els joves
un intens debat entorn als accidents, les seves causes i la manera de prevenirlos.
Aquestes xerrades es van realitzar a tots els cursos de 3r d’ESO dels tres
centres educatius de la ciutat, durant tots els dimecres del mes de maig.
Consideracions de cara el 2011
-

Donar suport a les activitats realitzades per la Regidoria d’Educació entorn a la
prevenció dels accidents de trànsit.

-

Reflexionar sobre una campanya transversal amb el suport de la Regidoria
d’Educació i de la Policia Local.

Línia d’actuació
Autonomia

i

Eix de treball

Projecte

Actuació

Salut

PIDAM

Pla de difusió dels serveis

qualitat de vida

municipals de salut
Curs d’agents de salut
Salut i Escola

Tallers als centres educatius

Tarda jove

Informació i assessorament

Sens dubte, la salut dels joves és un dels eixos de treball on la Regidoria de Joventut hi
destina més esforços, sobretot en el treball en xarxa amb altres agents implicats. Tot i
que es tracta de projectes on és molt difícil veure la repercussió de les actuacions
realitzades, la coordinació i la transversalitat afavoreixen un treball amb les màximes
garanties.
La promoció d’hàbits saludables i la reducció de conductes de risc és uns dels
pilars de les polítiques locals de joventut. Per això, la participació activa en la taula de
treball del Pla Intermunicipal de Drogodependències ha estat vital per desenvolupar
actuacions transversal i que arribessin al màxim de joves possibles.
Actuacions realitzades per la Regidoria de Joventut
-

Campanya de difusió dels serveis municipals de salut adreçats als joves

En el marc del Programa Intermunicipal d’atenció a les Drogodependències de l’Alt
Maresme (PIDAM), la Regidoria de Joventut es va encarregar de dissenyar una
campanya de difusió dels serveis municipals de salut adreçats als joves.
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Es tracta d’una campanya que tindrà continuïtat al llarg del 2011, però que el 2010
es va centrar en el disseny d’un cartell especialment pensat per la gent jove. És un
cartell força atractiu ja que simula un plànol dels carrers de Calella, amb una
combinació d’edificis reals i ficticis, però que crida l’atenció pel fet de reconèixer
certs carrers o elements.
En el dibuix s’hi representen situacions que poden viure molts joves, però sobretot,
se centra en situacions que tenen lloc en ambients nocturns, ja sigui en locals d’oci
o no. Mitjançant aquestes situacions, es donen consells i missatges de reducció de
riscos.
Sota el títol “Què busques quan vas de festa?” es pretén que els joves se sentin
identificats amb les situacions representades i es quedin amb el missatge, com per
exemple, relacionat amb l’ús de preservatius, en el consum de substàncies al
carrer...
De la mateixa manera, la Regidoria de Joventut va participar de les tres reunions
organitzades pel PIDAM, com a mitjà de coordinació amb la resta d’agents i tècnics
que treballen en la promoció d’hàbits saludables i en la prevenció de conductes de
risc.
Tot i que el programa va quedar paralitzat durant uns mesos a causa de la baixa
laboral de la seva tècnica, a finals d’any es va reiniciar l’activitat i de cara el 2011 ja
s’han programat una sèrie d’actuacions.
Actuacions realitzades per altres regidories de l’Ajuntament o altres institucions.
-

Xerrades i tallers als estudiants de secundària

La programació d’accions entorn a la prevenció de riscos per la salut entre els
joves està a càrrec de la Regidoria d’Educació, que anualment planifica les
xerrades i tallers que es realitzen als instituts de secundària.
Es realitzen activitats per a tots els cursos de secundària:
1r ESO, tallers sobre alimentació i hàbits saludables
2n ESO, tallers sobre prevenció i reducció de riscos en el consum de substàncies
3r ESO, tallers sobre prevenció de la SIDA
4t ESO, tallers sobre prevenció i reducció de riscos en el consum de substàncies i
tallers sobre sexualitat.
La Regidoria d’Educació no realitza cap avaluació d’aquestes accions, per això, la
Regidoria de Joventut s’ha ofert de poder realitzar un pla d’avaluació global per tal
de revisar quines accions funcionen millor i quins canvis s’han de fer per millorar les

82

accions d’educació per la salut.
-

Programa Salut i Escola

El programa Salut i Escola és una actuació promoguda pels departaments
d'Educació i Universitats, i de Salut, per tal d'impulsar la promoció i prevenció de la
salut a l'escola i coordinar millor les accions en el territori. S'adreça a la població
adolescent de segon cicle d'ESO (tercer i quart) dels centres públics i concertats.
L’IES Bisbe Sivilla i l’Escola Pia de Calella participen del projecte oferint la
“consulta oberta”, que ofereix la consulta confidencial d’una persona tècnicosanitària per atendre les consultes dels estudiats i afavorir la prevenció de
situacions de risc i l’atenció precoç als problemes de salut dels adolescents.
El recull de consultes realitzades pels joves estudiants a través d’aquest servei es
resumeix en el següent requadre:
IES Bisbe Sivilla

Escola Pia

Total

Salut mental

4

4

Salut afectiva i sexual

2

Tabac, alcohol i altres drogues

4

Salut alimentària i exercici físic

3

6

9

Altres

3

2

5

2

4
4

Cal destacar que van ser un total de 22 joves atesos entre 13 i 15 anys.
Possiblement es pot deduir que són pocs usuaris per un servei setmanal, per això
caldrà reflexionar sobre la idoneïtat del servei o buscar fórmules alternatives per tal
d’apropar les consultes als estudiants.
Durant el curs 2010/2011, l’Escola Pia ha decidit canviar la consulta setmanal i
voluntària, a tallers i sessions més personalitzats per a petits grups, en funció de la
detecció del tutor o de la demanda dels mateixos alumnes.
-

Tarda jove

La Tarda Jove al CAP és un servei d’informació i assessorament que ofereix el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de forma totalment
confidencial i gratuïta a tots els joves. Durant una tarda a la setmana, la llevadora
del CAP pot rebre les consultes de qualsevol jove per resoldre dubtes sobre
qualsevol tema de salut (alimentació, consum de substàncies, sexualitat...). Alhora,
aquest servei es combina amb uns tallers d’educació sexual que es realitzen als
centres educatius cada any, on s’aprofita per fer difusió del servei.
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Consideracions de cara el 2011
-

En funció de les intencions del Departament de Salut entorn al programa Salut i
Escola, caldrà buscar noves fórmules per incentivar als joves estudiants a
utilitzar aquest servei. Potser cal canviar la metodologia i organitzar sessions
més personalitzades i en petits grups.

-

Fer un pla d’avaluació de totes les xerrades i tallers entorn a la salut que es
desenvolupen als centres d’educació secundària.

Línia d’actuació
Autonomia

i

qualitat de vida

Eix

Projecte

Actuació

Alternatives d’oci

Oci alternatiu

Divendres Moguts

i culturals

Estiu jove
Festes Joves

Festa Major Sant Quirze i
Santa Julita
Festa Major La Minerva

Joves
creadors

Giramaresme
Festival d’art jove Esclat

L’oci i el lleure esdevindran un dels eixos bàsics de les polítiques de joventut en els
propers anys, dissenyant una programació d’oci alternatiu fent èmfasi en activitats
lúdiques, esportives i culturals. La Regidoria de Joventut destina gran part dels seus
recursos a la programació d’activitats entorn a l’oci i la creació juvenil. Projectes com
els Divendres Moguts o el concurs de música jove Giramaresme ja són un referent
entre els joves de Calella.
Tot i que la manca de la figura del dinamitzador possiblement limita la consolidació
definitiva del Centre d’Acció Jove com un espai dedicat a l’oci juvenil, s’ha de
reconèixer que molts joves ja són participants actius de la programació i fan propostes
per tal de garantir que es fan activitats per agradin al màxim d’usuaris possibles.
Alhora, són molts els joves que s’interessen per les activitats programades al Centre
d’Acció, sobretot per la programació dels Divendres Moguts.
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Actuacions realitzades per la Regidoria de Joventut
-

Divendres Moguts

El projecte dels Divendres Moguts ja té més de 3 anys d’història... va néixer amb la
intenció de ser una programació estable d’activitats de lleure els divendres tardavespre.
Anualment, s’organitzen dues edicions dels Divendres Moguts, una de gener a abril
i l’altra, d’octubre a desembre.
La programació dels Divendres Moguts durant l’any 2010 va ser la següent:
Divendres 22 de gener
Divendres Moguts: Sing Star, DDR, Guitar Hero.
Divendres 5 de febrer
Tarda de cinema.
Divendres 19 de febrer
Festa de disfresses.
Divendres 12 de març
Campionat de Fingerskate.
Divendres 9 d’abril
Karaoke japonés
Divendres 29 d’octubre
Castanyada de Por. 3r. Aniversari del Centre d’Acció Jove
Divendres 12 de novembre
Taller de moneders
Divendres 26 de novembre
Sessió de cinema
Divendres 17 de desembre
Representació teatral nadalenca
Tot i que no es tenen dades d’assistència de cada activitat, sí que es pot afirmar
que la mitjana de joves participants és d’uns 20 joves.
Un dels aspectes que més destaca de la programació dels Divendres Moguts és
que no és una programació tancada, sinó que són els mateixos joves els que
proposen les activitats a fer en funció de la seva disponibilitat.
-

Estiu Jove

Una menció apart mereix la programació de l’estiu, que per un costat es veu
afectada per les vacances dels joves que prefereixen estar a la platja o es posen a
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treballar en feines temporals i, per l’altre costat, el juliol és un mes que a nivell de
treball intern s’aprofita per programar el curs següent (programació als centres
educatius, planificació de la festa major de setembre, tancar temes administratius
abans de les vacances...). Si bé es veritat que caldria donar una resposta a la
manca d’activitats pels joves entre 14 i 16 anys, la manca de recursos dificulta
poder oferir una programació estable.
Durant el mes de juliol de 2010, només es va fer una activitat. Un grup de joves
usuaris del Centre d’Acció Jove va proposar organitzar una gimcana al Pati de l’Ós
el divendres 16 de juliol. L’activitat va anar molt bé, amb gairebé 20 joves apuntats.
De cara als estius propers, estaria bé poder comptar amb un grup de joves que
s’encarregués de les activitats, d’aquesta manera s’aprofitaria que tenen temps
lliure i se’ls implicaria en la dinamització del centre d’acció jove.
A part d’aquesta activitat del mes de juliol, durant el mes de setembre i aprofitant la
programació de Festa Major, es va organitzar una gimcana esportiva amb la
col·laboració de la Regidoria d’Esports.
La gimcana, que va tenir lloc els dies 16 i 19 de setembre, va constar de 3 tornejos
(basquet, vòlei platja i futbol platja) i va comptar amb la participació d’uns 20 joves.
Va ser una bona experiència, tot i que de cara a l’any vinent s’hauria de millorar la
difusió entre els joves, ja que possiblement es podria aconseguir més participació.
De totes maneres, s’ha de valorar la bona sintonia amb la Regidoria d’Esports, ja
que no és la única activitat realitzada conjuntament i sempre ha tingut bons
resultats.
Passat l’estiu, un grup de joves es va adreçar al Centre d’Acció Jove per proposar
la realització d’un curs de Breakdance. Fruit de la seva iniciativa, es va poder
desenvolupar aquest curs, de 8 sessions de durada, entre el novembre de
novembre i desembre.
La valoració del curs va ser satisfactòria, fet pel qual, durant el 2011 s’ha repetit el
curs, amb un alt nivell d’implicació i responsabilitat pel part dels joves participants.
-

Festes Joves

Pels que fa al projectes de les festes joves, es concreta en els concerts joves que
s’organitzen en motiu de les dues festes majors de Calella, una al juny i l’altra, al
setembre.
L’organització dels concerts es va conjuntament amb algunes entitats locals que
des de fa més de deu anys s’impliquen i col·laboren en el muntatge dels concerts,
sobretot pel que fa a la programació dels grups musicals i del muntatge del servei
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de bar.
Durant l’any 2010 es va estar treballant per establir un conveni de col·laboració que
detallés les responsabilitats de cada part (Ajuntament i entitats) per tal que quedés
constància dels acords i obligacions que assumeix cada part.
L’objectiu d’aquest conveni és el d’establir el marc de col·laboració, per tal d’evitar
malentesos i problemes en l’organització dels concerts. Sovint les entitats
assumeixen un paper poc actiu, centrant-se únicament en el muntatge del servei
del bar, i no assumint la responsabilitat requerida en el desenvolupament dels
actes festius.
La programació dels concerts de les festes joves del 2010 va ser la següent:
Dissabte 19 de juny: Concert Jove de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita
amb l’Orquestra Diversiones
Divendres 17 de setembre: Concerts de Barraques. Deskarats, Not Available i la
Bundu Band
Dissabte 18 de setembre: Concerts de Barraques. Orquestra Mitjanit i The Reggea
Soldiers
Dimecres 22 de setembre: Concerts de Barraques: The Penguins, Arnaus’ Band,
FunkManchú i Hombre Topo.
Alhora, s’ha treballat conjuntament amb la Policia Local per tal de millorar el
sistema de seguretat i prevenció dels actes festius. S’ha reforçat la seguretat
privada així com el servei de prevenció de Creu Roja. Aquest és un dels aspectes
que més han millorat pel que fa a l’organització de les festes joves, ja que s’han
reduït els incidents i s’ha pogut donar una resposta ràpida i efectiva a cada situació.
Un clar exemple d’aquesta millora és la redacció del pla d’emergència dels
concerts de Festa Major, que es va distribuir entre totes les entitats participants,
així com els membres de la seguretat privada i dels serveis preventius de Creu
Roja.
-

Joves Creadors

Pel que fa al projecte de Joves creadors, s’ha de destacar la consolidació de dues
de les grans actuacions de la Regidoria en aquest àmbit: el concurs de música jove
Giramaresme i el Festival d’art jove Esclat.
Pel que fa al Giramaresme (www.giramaresme.cat) cal destacar que ja és la tercera
edició del concurs i que va comptar amb 43 grups inscrits, tots ells de la comarca
del Maresme.
Tot i algunes queixes entorn a la votació per Internet dels grups, és important
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remarcar que la majoria de grups van quedar molt satisfets per l’organització. Tot i
així, tots els comentaris i suggeriments van ser recollits per tal de millorar l’edició
del 2011.
La possibilitat de poder organitzar el concurs amb tots els municipis de l’Alt
Maresme (des d’Arenys de Mar fins a Tordera) facilita augmentar la difusió del
projecte, així com poder comptar amb més recursos.
Pel que fa al Festival d’art jove Esclat, el passat 11 de desembre de 2010 es va
celebrar la 3a. Edició. Es tracta d’un acte festiu organitzat per l’Associació de Joves
Artistes de Calella i que compta amb el suport de la Regidoria.
Des de les 16h fins les 02.30h, tot un seguit d’actuacions artístiques es van donar
lloc a la Fàbrica Llobet i Guri, en un ambient festiu. El festival té l’objectiu de donar
l’oportunitat a joves artistes a donar-se a conèixer i a mostrar les seves creacions
(jam sessions de músics, escultures amb cartró, malabars...).
Consideracions de cara el 2011
-

Treballar per tal que els joves s’impliquin en la programació dels Divendres
Moguts

-

Elaborar una programació estable d’activitats pel mes de juliol per a joves entre
14 i 16 anys.

-

Continuar reforçant la col·laboració amb les entitats locals en l’organització dels
concerts per a joves, intentant implicar-les més enllà del muntatge dels bars.

-

Millorar el concurs de música jove Giramaresme a partir dels suggeriments dels
grups participants en edicions anteriors, sobretot pel que fa al sistema de
votació popular.

Àmbit

Eix de treball

Projecte

Actuacions

Cultura

Dinamització

Dinamització IES

PIDCES

participativa

juvenil

Accés
informació

a

la

Djoves
Web

i

xarxes

socials

La dinamització juvenil a través dels centres educatius de secundària és un
dels eixos bàsics de la Regidoria de Joventut. El contacte setmanal amb els joves
estudiants és essencial per consolidar la tasca que es desenvolupa des dels

88

equipaments de joventut.
En aquest sentit, el programa de la Diputació de Barcelona de Informació i
Dinamització als Centres Educatius de Secundària (PIDCES) permet fer arribar
informació als joves sobre diferents àmbits (oci, educació, treball...), així com
facilitar i potenciar l'apropament entre els centres d'ensenyament i els espais
juvenils

del

municipi

mitjançant

la

coordinació

d'activitats

conjuntes

i

complementàries.
-

Dinamització juvenil a l’IES Bisbe Sivilla

Gràcies a la coordinació amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sant Pol
de Mar, des de fa alguns cursos, s’han anat programat algunes activitats
complementàries que enriqueixen el moment del pati com un espai d’intercanvi i
d’interlocució amb els joves.
Durant el curs 2009-2010 es van organitzar les següents activitats:
-

Paradeta informativa cada dimecres i dijous durant l’hora del pati

-

Taller de creació de roses durant la setmana de Sant Jordi (21 i 22 d’abril de
2010)

-

Projecció del documental Vídeo “Catalunya 2.0. Els fills i les filles de les
migracions", on apareixen alguns joves de Sant Pol explicant la seva
experiència migratòria.

-

Edició del butlletí d’informació juvenil DJoves, amb totes les activitats
adreçades a joves que es programen a Sant Pol, Calella o Pineda.

-

Dinamització juvenil a través de l’acollida entre iguals

Un dels projectes que cal destacar del projecte de dinamització juvenil és el
projecte d’acollida “KDM (quedem)”. Aquest projecte es basa en la creació d’un
grup de trobada setmanal entre joves usuaris del centre obert (la majoria d’ells
immigrants, però arrelats al municipi i usuaris dels serveis i entitats locals) i joves
nouvinguts de l’aula d’acollida de l’IES Bisbe Sivilla.
Un cop a la setmana es programa una activitat esportiva per tal de facilitar la
integració dels joves nouvinguts mitjançant la interrelació amb altres joves
immigrants i el coneixement d’entitats i serveis de Calella (com per exemple, el
Club d’Atletisme, coneixement de l’entorn...).
Tot i ser una prova inicial, la valoració general està sent força positiva. Al finalitzar
el projecte, al maig de 2011, es farà una avaluació més completa i es valorarà la
continuïtat del projecte.
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Seria interessant poder ampliar la dinamització juvenil a la resta de centres
educatius de Calella (Escola Pia i Escola Freta), però la no disponibilitat d’una
figura de dinamitzador impossibilita arribar a tots els joves estudiants.
Poder desplegar un programa de dinamització als centres educatius implica tot un
treball de preparació i dedicació que actualment no pot assolir la tècnica de
joventut. Per això, seria molt necessari poder disposar d’un dinamitzador juvenil
que s’encarregués d’aquesta important tasca d’aproximació i contacte amb els
joves estudiants.
-

Accés a la informació

Pel que fa a l’accés a la informació, durant tot l’any 2010, s’ha continuat editant el
butlletí d’informació juvenil DJoves de forma trimestral. Al llarg de l’any s’ha fet un
procés paral·lel de reflexió entorn a la idoneïtat d’utilitzar un format de difusió en
paper i fàcilment caduc ja que al cap de tres mesos han passat i s’han programat
moltes altres activitats que no han pogut ser recollides en la revista. Per tot això,
s’està plantejant fer un canvi de format al Djoves, fent-lo més informal i totalment
adreçat als joves estudiants.
Alhora, la Regidoria de Joventut s’ha esforçat per aprofitar les noves tecnologies
per difondre les activitats i actuacions pel jovent de Calella. Per un costat, s’ha
treballat per mantenir actualitzada la web http://joventut.calella.cat, un portal amb
informació bàsica entorn a les actuacions generals de la Regidoria. I per l’altre
costat,

s’ha

fet

un

treball

permanent

amb

la

pagina

del

facebook

http://www.facebook.com/centredacciojove, una eina molt útil per mantenir-se en
contacte diàriament amb els joves i es poden resoldre moltes consultes de manera
ràpida i efectiva.
A finals del 2010, la Regidoria va decidir elaborar un calendari per l’any següent
que servís per fer difusió dels serveis que s’estan oferint a l’IES Bisbe Sivilla. Es va
decidir centrar-se exclusivament en aquest centre educatiu pel fet que s’està
desenvolupant una acció de dinamització constant. Alhora, el servei de d’orientació
que s’ha estrenat durant el curs 2010-2011 és prou important com per fer un pla de
difusió específic.
Consideracions de cara el 2011
-

Continuar consolidant el programa PIDCES mitjançant la col·laboració de la
Regidoria de Joventut de Sant Pol de Mar, recollint totes les propostes dels
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estudiants pel que fa a activitats dintre de l’horari escolar (tallers, tornejos
esportius...).
-

A causa de l’actual context econòmic, a partir del 2011 es procedirà a substituir
l’actual format del DJoves (trimestral, en forma de revista i imprès per una
impremta), a un format més informal. Serà un fulletó que sortirà cada setmana,
amb temes d’actualitat, entrevistes i programació d’activitats i que buscarà la
participació dels joves estudiants.

-

Continuar utilitzant les xarxes socials com a mitjà de difusió i interlocució amb
els joves.

Àmbit

Eix de treball

Cultura

Associacionisme

participativa

iniciatives juvenils

i

Projecte

Actuacions

Suport a entitats

Subvencions per
a entitats
Formació per a
entitats

Cessió d’espais i
equipaments

Locals d’assaig
Equipaments
culturals

Interlocució Juvenil

Procés

de

creació

del

Consell de Joves
Pel que fa al projecte de suport a entitats cal destacar que a part de les subvencions
anuals que atorga la Regidoria de Joventut a les entitats locals, durant el primer
trimestre de 2010 es va organitzar un curs de gestió associativa per a entitats locals.
Aquest curs, de tres sessions de durada, va anar a càrrec de l’associació Avalon i hi
van participar unes 20 persones, totes elles membres d’entitats locals, no només
juvenils. Els participants del curs van quedar molt satisfets de la formació i van
sol·licitar continuar realitzant formació, sobretot en l’àmbit de la gestió administrativa i
econòmica.
Alhora, s’ha donat suport a les iniciatives que han engegat les mateixes entitats o
col·lectius joves no associats. Algunes de les activitats organitzades, en les que la
Regidoria hi ha donat suport en infraestructura i material són:
-

Lan Party organitzada per l’Associació de Joves Internautes de Calella, els dies
5, 6 i 7 de març.
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-

Trobada de caps d’agrupaments escoltes de la demarcació de Girona, a càrrec
de l’Agrupament Escolta Montenegre els dies 22 i 23 de maig

-

Trobada de joves grafiters, a càrrec d’un grup de joves de Calella, el dia 27 de
novembre

-

Col·laboració amb les iniciatives del grup de teatre “Punts Suspensius” en actes
com la representació de Nadal o la gimcana de terror durant el tercer aniversari
del Centre d’Acció Jove.

-

Equipaments juvenils

Un altre dels projectes amb més repercussió, i que estaria a cavall amb el projecte
de joves creadors, és el dels locals d’assaig. Inaugurats el 16 de setembre de
2009, durant tot l’any passat més de 30 formacions musicals han utilitzat
periòdicament els bucs d’assaig. Actualment hi ha uns 25 grups estables que fan
ús d’aquest equipament juvenil, tot i que l’utilitzen músics de totes les edats.
Possiblement és una de les actuacions amb més èxit de la Regidoria de Joventut,
pel fet que s’ha pogut donar resposta a una de les demandes més repetides entre
els joves artistes.
D’aquesta manera, s’ha pogut sumar un nou equipament municipal a la disposició
dels joves de Calella, que juntament amb el Centre d’Acció Jove (obert l’octubre de
2007) complementen les accions i projectes que s’inclouen en el Pla Local de
Joventut.
Un altre dels reptes en quan a equipaments per a joves és el de l’skatepark. És una
de les altres reivindicacions fetes per molts joves de Calella i des de la Regidoria
de Joventut s’ha estat treballant durant tot l’any 2010 per tal de convèncer a les
Regidories d’Esports i d’Urbanisme de la necessitat de treballar-hi conjuntament.
Després d’algunes reunions amb els regidors corresponents i amb alguns joves
skaters, s’ha aconseguit disposar d’un partida pressupostària per a l’any 2011 per
tal de millorar l’actual zona d’skate i poder construir un parc amb les necessitats i
condicions que els joves demanen.
-

Interlocució juvenil

Sens dubte, uns dels projectes més treballats durant el 2010 ha estat el de la
interlocució juvenil. Des del gener s’han anat organitzant trobades amb joves
associats i no associats per tal de reflexionar sobre la necessitat de crear nous
mecanismes de diàleg i de participació entre els joves i l’administració local. Aquest
procés de participació juvenil compta amb el suport i assessorament de l’Equip de
Foment de la Participació de la Secretaria de Joventut, que s’ha anat reunint amb
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la Regidoria i amb el grup motor. A continuació es detallen les trobades realitzades
i les conclusions extretes que permetran continuar-hi treballant durant el 2011.
1a. Trobada: 15 de gener de 2010. “Vine a decidir el teu futur!”
En motiu de la redacció del nou Pla Local de Joventut 2010-2013 es convoca a
diferents col·lectius joves (entitats, joves usuaris del Centre d’Acció Jove,
estudiants dels centres de secundària...) a una trobada participativa.
En total, gairebé una vintena de joves van debatre les línies estratègiques que
havia de seguir el Pla Local de Joventut i, sobretot, es va assenyalar les prioritats
que calia enfocar de cara als propers anys.
Una de les prioritats que destaquen tots els participants de la trobada és la
necessitat d’augmentar la participació dels joves per tal d’implicar-los en el disseny
i desenvolupament de les polítiques locals de joventut.
En aquesta trobada apareix amb força la idea de la creació del Consell de Joves,
un òrgan amb capacitat de decisió vinculant que per un costat permeti millorar la
comunicació entre entitats i l’Ajuntament i, per l’altre costat, sigui un espai que
aporti noves idees i actuacions que donin resposta a totes les realitats juvenils del
municipi.
Una altra idea que apareix en el debat és la necessitat de donar veu a les entitats
no juvenils, però on hi participen joves, així com grups de joves no associats.
S’entén que la participació juvenil va molt més enllà de les associacions juvenils
legalment constituïdes i per això, cal buscar nous mecanismes d’interlocució i
participació.
2a Trobada: 1 de juliol de 2010. “Trobada joves i polítics locals”
Un cop aprovat el Pla Local de Joventut i iniciats alguns dels projectes, la prioritat
de la Regidoria de Joventut és engegar el procés de creació d’un òrgan de
participació que doni cabuda a totes les realitats juvenils.
Per aconseguir-ho, es proposa una trobada entre els diferents col·lectius joves de
la ciutat (estudiants, immigrants, associats, participatius...) i es convida també a
tots els grups polítics amb representació al ple de l’Ajuntament per tal de debatre
les realitats i necessitats del jovent calellenc.
Aquesta trobada també té l’objectiu d’assentar les bases del procés de creació del
consell de joves. Es vol aprofitar la trobada per conèixer les inquietuds dels joves
així com els objectius dels diferents partits polítics en relació a les polítiques de
joventut.
Aquesta és una realitat que difícilment es pot canviar, però el que sí es presenta
com un objectiu a treballar en un termini immediat és la necessitat d’augmentar la
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interlocució entre els col·lectius joves i l’Ajuntament. Cal propiciar nous espais de
diàleg, participació i debat sobre les polítiques de jovent.
L’opinió dels joves se centra en reconèixer que actualment es busquen nous
sistemes de participació, ja que no se senten identificats amb la política
institucional. És

a dir, els joves volen participar, però necessiten mecanismes

adaptats a les seves característiques i necessitats. Per això, segons diferents
col·lectius joves, cal un nou òrgan de participació pugui construir-se sobre una
base sòlida per debatre temes més generals i d’interès global dels joves.
Consideracions de cara el 2011
-

Continuar amb el procés de creació del Consell de Joves fins a la constitució
del mateix.
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Avaluació desenvolupament pla local de joventut.
Any execució 2011

Línia d’actuació

Eix

Projecte

Actuació

Autonomia
i
qualitat de vida

Treball i formació

Transició
escola
treball

Quinzena
de
l’Orientació
educativa i laboral
Informació,
orientació
assessorament laboral

Accés
al
món laboral

i

Servei Local d’Ocupació
Foment de l’autocupació

L’eix de treball “Treball i formació” es concreta en el projecte Transició Escola Treball,
que s’està desenvolupant des del març de 2007, i que persegueix l’objectiu de fomentar
un canvi d’actitud entre els joves per tal que siguin més responsables i proactius en la
presa de decisions d’aquells aspectes que configuren el seu projecte vital.
Partint d’aquesta base, des de l’any 2007, les àrees de Joventut i de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de Calella col·laboren per facilitar la inserció laboral dels
joves, desenvolupant accions d’informació i assessorament per tal de potenciar
l’acompanyament individualitzat en la inserció laboral dels joves.
El projecte de “Transició Escola-Treball” s'ha basat en oferir un servei proper
d’assessorament, orientació i seguiment a tots aquells joves apuntats al Servei Local
d'Ocupació de l'Ajuntament de Calella, amb l’objectiu d’oferir-los suport per augmentar
les expectatives formatives i laborals.
Aquest projecte s’ha desenvolupat paral·lelament al projecte del Consell Comarcal del
Maresme, amb el mateix nom, i finançat pel Fons Social Europeu, que ha permès que
els professionals de joventut haguem pogut participar de sessions de treball amb altres
professionals per tal de millorar les nostres actuacions i per reflexionar sobre els
recursos i tècniques que utilitzem.
Aquest suport i assessorament anava acompanyat d’un missatge en pro de l’esforç i la
dedicació per a millorar l’actitud dels joves vers la seva situació laboral:
•

Manca d’hàbits de treball (puntualitat, motivació, disciplina, respecte, etc.)

•

Manca d’objectius laborals i personals: desorientació i desinformació.

•

Expectatives falses envers la feina: sous alts sense esforç.

•

Poca valoració del treball per l’aprenentatge i realització, sinó com a via
d’aconseguir diners per a consumir i per a l’oci.
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Amb tot això, les dades que a continuació es presenten són la clara mostra que cal que
aquestes actuacions tinguin continuïtat. Costa molt conscienciar als joves que cal
formar-se, que cal implicar-se en el procés de recerca de feina..., per això, és
imprescindible ser constant amb el suport i assessorament, que els joves se sentin
acompanyats en aquest procés.

•

Contractació d'una dinamitzadora juvenil a través dels Plans d’ocupació del
Departament de Treball de la Generalitat per tal que pogués fer el seguiment i
assessorament a tots els joves apuntats al Servei Local d'Ocupació de
l'Ajuntament de Calella.

D’aquesta manera, es va comptar amb el suport de d’una dinamitzadora juvenil, en dos
períodes diferents: de novembre 2010 a abril 2011 i després una altra contractació des
de maig a novembre 2011.
El fet de disposar d’una persona que es dediqués exclusivament a fer el seguiment de
tots els joves i d’organitzar les activitats d'orientació ha estat sens dubte una de les
claus de l’èxit d’aquest projecte. Els joves necessiten continuïtat, seguiment i, sobretot,
tenir un referent on poder adreçar els seus dubtes, consultes i inseguretats. I durant un
any sencer, els joves de Calella han disposat d'una persona dedicada exclusivament a
assessorar-los en temes d'orientació educativa i inserció laboral.
Una de les dades més significatives ha estat l’augment d’usuaris del Servei Local
d'Ocupació des de l'inici del projecte. Al novembre de 2010, amb la incorporació de la
primera dinamitzadora juvenil dedicada exclusivament al projecte hi havia 254 joves
entre 16 i 31 anys apuntats. L'increment ha estat progressiu, passant a gairebé 300
joves a l’abril de 2011 fins arribar als 360 usuaris que hi ha actualment.

Edat

Novembre 2010

Setembre 2011

16-19 anys

31

40

20-24 anys

148

100

25-29 anys

213

159

Total joves aturats

392

299

Tota atur a Calella

1802

1638

% atur juvenil

21,80%

18,3%

Font: Departament de Treball
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Tal com es pot observar en les dades del Departament de Treball de la Generalitat de
Catalunya, des del novembre 2010 (quan es van iniciar més intensament les accions
d'orientació laboral per a joves) fins al setembre 2011 (últimes dades disponibles), s'ha
produït un descens de l'atur juvenil a Calella del 3,5%.

•

Actuacions per definir itineraris formatius i d’inserció laboral individualitzats per
a cada jove.

D’aquesta manera, podem afirmar que a través de l'acompanyament i l'orientació vers
la reintroducció al sistema educatiu, s’ha millorat el nivell d’ocupabilitat dels joves
apuntats al Servei Local d’Ocupació de Calella.

18 de febrer

El repte de buscar feina, a càrrec dels tècnics de Promoció
Econòmica

21 de febrer

Actitud activa en la recerca de feina, a càrrec d’Avalot

25 de febrer

No tinc la ESO, què faig? (2 grups), a càrrec d’Educaonline

25 de març

Xaloc i altres webs on trobar ofertes de feina, a càrrec dels tècnics de
Promoció Econòmica

7 d’abril

Com fer un bon currículum, a càrrec dels tècnics de Promoció
Econòmica

14 d’abril

Treballar a l’estranger, a càrrec d’Avalot

19 d’abril

Preparar-se per l’entrevista de feina, a càrrec dels tècnics de
Promoció Econòmica

11 de juliol

Formació és treball, a càrrec de les tècniques de joventut

21 de juliol

6 regles per fer un bon currículum, a càrrec de Career BCN

26 de juliol

Com preparar-se l’entrevista de feina, a càrrec de Career BCN

9 de setembre

Comunicació verbal i no verbal en la recerca de feina, a càrrec de
Psicotec

30 de setembre

L’autoestima en la recerca de feina, a càrrec de Psicotec

14 d’octubre

Recerca de feina a través de les xarxes socials, a càrrec dels tècnics
de Promoció Econòmica

19 d’octubre

Jornada per a joves emprenedors, a càrrec dels tècnics de Promoció
Econòmica i de Joventut i la col·laboració del CCM
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Alhora, un cop a la setmana s’ha anat realitzant una sessió de treball de recerca de
feina per Internet on es facilitava el coneixement i accés a webs d’ofertes de feina.
Gràcies al suport del Consell Comarcal del Maresme, s’han realitzat sessions
periòdiques de formació com la de “Coneix el mercat laboral i busca la teva oportunitat
professional al Maresme” o “Coneix Porta 22”.
Totes les sessions s’han adreçat a joves inscrits al Servei Local d’Ocupació de Calella i
que estan en procés de recerca activa de feina. I s’ha assolit una mitjana d’assistència
d’unes 20 persones per cada sessió.
S'ha complementat amb un curs de català nivell Bàsica a càrrec del Consorci de
Normalització Lingüística (de novembre 2010 a gener 2012) i un cursos de monitors de
lleure (de gener a abril de 2011) a càrrec de Creu Roja Joventut Alt Maresme.
Cal mencionar que només en els darrers 6 mesos, s’han realitzat en el marc d’aquest
projecte:
•

Més de 60 entrevistes d’orientació laboral

•

Més de 60 d’assessorament per a la configuració d’un itinerari individual

•

Més de 20 sessions de treball per millorar el currículum i les habilitats en les
entrevistes de feina

•

Més de 14 sessions grupals entorn a la recerca de feina per Internet.

Pressupost destinat: 9200€
Consideracions de cara l’any 2012
Un dels aspectes negatius o a millorar és la dependència a la figura del dinamitzador
juvenil per la correcta realització del projecte. És a dir, de la mateixa manera que el fet
de disposar d’una persona que atén als joves en recerca de feina i els fa un seguiment i
assessorament individualitzat, el fet que aquesta persona depengui de la contractació
temporal mitjançant un pla d’ocupació fa que augmenti la dependència i la temporalitat
del projecte.
Sens dubte, si no es disposés d’aquest reforç, els tècnics de Promoció Econòmica i de
Joventut ens encarregaríem de continuar organitzant i planificant sessions d’orientació
educativa i laboral per a joves, però no s’arribaria ni a tanta gent ni es faria d’una forma
tan intensiva.
Un altre dels aspectes a millorar és la transversalitat del projecte. Seria totalment
recomanable poder incloure al projecte la implicació d’àrees de l’Ajuntament com
Educació i Serveis Socials, així com treballar per a la implicació del sector privat
(associacions d’empresaris...) o dels centres educatius de secundària. Només
d’aquesta manera es podria parlar d’una autèntica xarxa de transició escola-treball.
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Línia d’actuació
Autonomia

i

Eix

Projecte

Actuació

Habitatge

Accés a l’habitatge

Informació i assessorament

qualitat de vida

sobre l’habitatge
Servei

de

Mediació

pel

lloguer social
Pel que fa a l’actuació de donar informació i assessorament en temes relatius a
l’habitatge, cal destacar que s’ha desenvolupat bàsicament mitjançant les consultes via
mail que els joves adrecen a l’adreça de correu electrònic de la Regidoria de Joventut.
L’eix de treball entorn l’habitatge és un dels menys desenvolupats del Pla Local de
Joventut, ja que es deriven les consultes a la Fundació Habitat Solidari, un servei
compartit entre l’Ajuntament i Càritas per facilitar el lloguer social.
-

Sol·licituds tramitació de l’ajut de Renda Bàsica d’Emancipació: 16 (fins al
novembre de 2011)

-

Sol·licituds tramitació ajuts al lloguer de la Generalitat de Catalunya: 5
sol·licituds de 146 en total

-

Mediació de pisos de lloguer social de la Fundació Habitat Solidari: s'ha facilitat
el lloguer d'una parella de 20 joves.

Estaria bé valorar la incidència del servei de Mediació pel lloguer social per tal de
facilitar el servei a més joves de Calella. Actualment el servei està adreçat a persones i
famílies amb problemàtiques socials i que sovint són usuaris dels Serveis Socials.
Caldria repensar si aquest servei és l'adequat per els joves de Calella o caldria oferir un
servei més especialitzat, potser a través del Servei d'Habitatge del Consell Comarcal
del Maresme.
Consideracions de cara el 2012
Elaborar un pla de difusió dels serveis d’accés a l’habitatge per a joves, juntament amb
el servei de Mediació pel lloguer social.
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Línia d’actuació
Autonomia

i

Eix

Projecte

Actuació

Mobilitat

Mobilitat segura

Quinzena de l’educació viària

qualitat de vida

Aquest any 2010, des de la Regidoria de Joventut no s’ha realitzat cap actuació entorn
a l’eix de mobilitat. Tenint en compte que la Regidoria d’Educació organitza cada any
la campanya “Game Over” per la prevenció d’accidents de trànsit.
Es tracta d’un programa de prevenció d’accidents que té com a objectiu sensibilitzar als
joves a fi de que desenvolupin comportaments responsables, adoptin actituds de
prudència i prenguin les mesures de seguretat necessàries en conduir un vehicle de
motor i en practicar activitats esportives, de lleure o que comportin risc.
El programa de prevenció de lesions medul·lars i cerebrals “GAME OVER”, s’adreça als
estudiants de 3r d’ESO, i es va realitzar als centres educatius de Calella entre els dies
2, 3 i 4 de maig.
Les sessions són desenvolupades per monitors afectats de discapacitat física, que es
desplacen a les escoles i que, amb material audiovisual i imprès elaborat
expressament, propicien entre els joves un intens debat entorn als accidents, les seves
causes i la manera de prevenir-los.
Consideracions de cara el 2012
-

Donar suport a les activitats realitzades per la Regidoria d’Educació entorn a la
prevenció dels accidents de trànsit.

-

Reflexionar sobre una campanya transversal amb el suport de la Regidoria
d’Educació i de la Policia Local.
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Línia d’actuació

Eix de treball

Projecte

Actuació

Autonomia
i
qualitat de vida

Salut

PIDAM

Pla de difusió dels serveis
municipals de salut
Curs d’agents de salut

Salut i Escola

Tallers als centres educatius

Tarda jove

Informació i assessorament

L’eix de treball salut es basa en la promoció d’hàbits saludables i la reducció de
conductes de risc. Al tractar-se d’actuacions on els resultats no es poden avaluar si no
és a llarg termini, resulta bàsica la coordinació i el treball en xarxa amb els altres agents
implicats.
En aquest sentit, la transversalitat es tradueix en el Pla Intermunicipal de
Drogodependències de l’Alt Maresme, on mitjançant les reunions trimestrals on hi
participen els centres educatius de secundària, els tècnics d’educació, serveis socials i
joventut, els professionals del CAP i de l’Hospital de Calella, la Policia Local i els
Mossos... es planifiquen i es valoren actuacions conjuntes.
D’aquesta coordinació, durant aquest any, s’han realitzat 3 actuacions:
• Dia Mundial contra el tabac
El dia 31 de maig, coincidint amb el Dia Mundial contra el Tabaquisme, es va organitzar
una activitat a l’IES Bisbe Sivilla per tal de conscienciar sobre els falsos mites entorn el
tabac.
Era una activitat oberta a tots els alumnes on s’havia d’elaborar un mural on es
combinaven imatges i frases relacionades amb el fet de fumar (tant tabac com
cànnabis).
L’activitat era dirigida per la tècnica intermunicipal de drogodependències, l’educadora
de la Unitat d’Atenció a les Drogodependències i la tècnica de joventut, que aprofitaven
el moment en que els joves es miraven i triaven les imatges més impactants sobre les
conseqüències del tabac per transmetre missatges de reducció de riscos i per trencar
falsos mites, sobretot pel que fa al consum de cànnabis.
Hi van participar més de 30 joves de tots els cursos.
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•

Campanya “De copa en copa i tira perquè em toca”

Fruit de la col·laboració entre diferents agents, s’ha programat una campanya de
conscienciació sobre el consum d’alcohol entre els joves.
Basant-nos en les dades de l’Enquesta de Joves Escolaritzats de l’any 2009, les dades
sobre consum d’alcohol indiquen que:
-

Als 14 anys, el 66.7% de nois i el 84.7% de noies ha provat alguna vegada
l’alcohol. Mentre que en la franja de 17-18 anys, el percentatge puja fins al
90%.

-

El 37.3% dels joves consultats de 14 anys i el 78,3% dels joves entre 17-18
anys afirmem haver consumit alcohol durant el darrer mes

-

El 21,1% dels joves de 14 anys i el 67,5% dels joves de 17-18 anys reconeix
que ha consumit alcohol durant la darrera setmana.

-

Les intoxicacions agudes a causa de l’alcohol passen del 45% o 35% (nois i
noies de 14-15 anys) al 68% i 54% (nois i noies de 16-17 anys) de l’any 2008 al
2009, on es pot apreciar un descens de més del 10% en ambdós casos.

Per això es va proposar d’organitzar una campanya entorn al consum d’alcohol per a
contribuir així a sensibilitzar de la seva importància i per tant, promoure el consum
responsable.
Des de Joventut es va participar en una sèrie d’activitats de la campanya, que es va
celebrar entre el 17 i 29 de novembre:

•

-

Taller a l’hora del pati a l’IES Bisbe Sivilla entorn a les conseqüències del
consum abusiu d’alcohol.

-

Exposició “Kdm” que relaciona oci nocturn, joves i consum

-

Taula rodona a TV i Radio Calella sobre joves, festa i consum d’alcohol

-

Taller sobre els efectes de l’alcohol al Centre d’Acció Jove, amb la
col·laboració de Creu Roja col·laborar (Joventut)

Participació de les reunions del Pla Intermunicipal de Drogodependències

Les polítiques de joventut han de ser transversal perquè siguin realment útils. Per això,
la tècnica de joventut participa de les reunions trimestrals que es convoquen des del
Pla Intermunicipal de Drogodependències.
En aquestes reunions hi participen tots els agents implicats en les polítiques de salut
per a joves: centres educatius, tècnics d'educació, serveis socials i joventut de
l'Ajuntament, policia local i mossos, professionals de la salut...
Durant l'any 2011, s'han realitzat 4 reunions, a través de les quals s'han programat
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diferents actuacions per afavorir la promoció d'hàbits saludables i la prevenció de
conductes de risc entorn al consum de substàncies.
Consideracions de cara el 2012
-

Seria interessant promoure una campanya a nivell municipal que fos
transversal per sensibilitzar i conscienciar sobre el consum de substàncies,
adreçada especialment als joves adolescents.

-

Tot i que no és una competència exclusiva, des de l’àrea de Joventut es
considera que el tema del consum de substàncies hauria de tractar-se de
forma global des de l’àmbit familiar. No pot ser que tot el pes recaigui als
centres educatius. Es proposa que en aquesta campanya global i
transversal es tingui en compte el paper dels pares de manera
imprescindible per actuar i prevenir els riscos del consum de drogues.

Línia d’actuació
Autonomia

i

qualitat de vida

Eix

Projecte

Actuació

Alternatives d’oci

Oci alternatiu

Divendres Moguts

i culturals

Estiu jove
Festes Joves

Festa Major Sant Quirze i
Santa Julita
Festa Major La Minerva

Joves
creadors
Cultures
Urbanes

Giramaresme
Festival d’art jove Esclat
Rap Maresme
Grup de Break Dance

L’oci i la dinamització juvenil són dos dels elements més característics per definir el
col·lectiu jove. Són actuacions que van molt més enllà de la diversió i es converteixen
en processos de socialització, de tracte entre iguals i de coneixement de l’entorn i dels
serveis municipals.
Les polítiques de joventut han de considerar les alternatives d’oci com una oportunitat
única per a fomentar entre els joves una actitud activa envers la vida social del seu
municipi.
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El Pla Local de Joventut 2010-2013 inclou una línia d'actuació dedicada a les
alternatives d'oci i culturals, que pretén consolidar una programació d'oci alternatiu fent
èmfasi en les activitats lúdiques i culturals.

•

Oci alternatiu

El projecte d'”Oci alternatiu” inclou tot un seguit d'actuacions diverses que pretenen
fomentar que els joves gaudeixin del seu temps d'oci des d'una vessant més creativa i
que desenvolupi les seves habilitats socials i de relació entre iguals. Alhora, es
complementen les dues funcions que es comentaven anteriorment: la creativitat i la
participació.
Els joves adolescents (entre 13 i 17 anys) constitueixen un dels subgrups de joves més
afectats per l’absència de serveis, programacions i espais de relació. Per tot això, són
necessaris aquests espais d’intervenció socioeducativa, on la comunicació, la relació i
la confiança que s’estableix amb els joves és el que dóna sentit a les polítiques de
joventut.
El projecte d'alternatives d'oci no és nou, de fet, la Regidoria de Joventut porta més de
4 anys desenvolupant activitats d'oci per a joves des de l'obertura del Centre d'Acció
Jove l'octubre de 2007. Cal destacar que el projecte ha millorat envers altres edicions
d’anys anteriors pel que fa a la diversitat d’activitats, ja que s’ha aconseguit treballar
amb col·lectius juvenils diversos i, d’aquesta manera, oferir propostes lúdiques diferents
i augmentar el número d’activitats programades.
Un dels aspectes a destacar és el paper de l’equipament juvenil com espai de
socialització i de dinamització d’activitats culturals per als joves. Sens dubte la
dinamització juvenil no s’aconsegueix ni es consolida sense un espai on els joves se
sentin còmodes per fer propostes i per participar de manera directa.
Pel que fa a l'actuació dels “Divendres Moguts”, durant els anys 2010 i 2011, s'han
organitzat més de 20 activitats diferents i, el que és més important, les activitats sempre
són proposades pels mateixos joves que participen activament cada 15 dies.
Aquest és un dels projectes amb més trajectòria de la Regidoria de Joventut, ja que es
va iniciar amb l'obertura del Centre d'Acció Jove i s'ha anat consolidant amb el pas dels
anys.
A més, des del curs passat, s'ha iniciat una estreta col·laboració amb el centre obert
Els Pins per tal que el seu grup d'adolescents (entre 13 i 15 anys) participin de les
activitats programades i alhora, coneguin l'equipament juvenil.
Des de l'inici del curs escolar 2011-2012, les activitats dels Divendres Moguts són
setmanals i es fa un especial èmfasi en fer participar aquells joves que fa poc temps
que viuen a Calella a través del contacte amb les aules d'acollida, gràcies a la
col·laboració del Pla Intermunicipal d'Immigració de l'Alt Maresme. D'aquesta manera,
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s'aconsegueix donar continuïtat al projecte mitjançant la incorporació de joves que
normalment no utilitzen els serveis municipals.

Data

Actuació

Activitat

18 febrer

Divendres Moguts

Guitar Hero

3 i 4 març

Divendres Moguts

Esquiada

6 juliol

Estiu jove

Sortida Water World

14 octubre

Divendres Moguts

Jocs de taula

21 octubre

Divendres Moguts

Taller de percussió

28 octubre

Divendres Moguts

Taller maquillatge de terror

11 novembre

Divendres Moguts

Gimcana de terror

18 novembre

Divendres Moguts

Taller prevenció alcohol

25 novembre

Divendres Moguts

Taller scrapbooking

2 desembre

Divendres Moguts

Sortida al rocòdrom

16 desembre

Divendres Moguts

Sortida

•

Festes Joves

Pels que fa al projectes de les festes joves, es concreta en els concerts joves que
s’organitzen en motiu de les dues festes majors de Calella, una al juny i l’altra, al
setembre.
L’organització dels concerts es va conjuntament amb algunes entitats locals que des de
fa més de deu anys s’impliquen i col·laboren en el muntatge dels concerts, sobretot pel
que fa a la programació dels grups musicals i del muntatge del servei de bar.
La programació dels concerts de les festes joves del 2011 va ser la següent:
Dissabte 18 de juny: Concert Jove de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita amb
els grups la Banda del Yuyu i la Banda del Coche Rojo
Dijous 22 de setembre: Concerts de Barraques amb els grups Aniki, i Torratombats
Divendres 23 de setembre: Concerts de Barraques amb els grups La Troba Kung Fu i
Se atormenta una vecina
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Dissabte 24 de setembre: Concerts de Barraques amb l’Orquestra Mitjanit i The Mystic
Soldiers (finalistes del concurs Giramaresme).
Alhora, s’ha treballat conjuntament amb la Policia Local per tal de millorar el sistema de
seguretat i prevenció dels actes festius. S’ha reforçat la seguretat privada així com el
servei de prevenció de Creu Roja. Aquest és un dels aspectes que més han millorat pel
que fa a l’organització de les festes joves, ja que s’han reduït els incidents i s’ha pogut
donar una resposta ràpida i efectiva a cada situació.

•

Joves Creadors

Per un altre costat, l'actuació dels “Joves Creadors” ha estat una de les que més ha
crescut al llarg dels darrers anys. Per un costat, s'ha consolidat el concurs de música
jove “Giramaresme” amb la incorporació de tots els ajuntaments de l'Alt Maresme (des
d'Arenys de Mar fins a Tordera).
Tot i que cal millorar alguns aspectes com el sistema d'elecció dels finalistes, a nivell
general la valoració és força positiva ja que s'ha mantingut el número de grups inscrits
(més de 30 grups inscrits en l'edició d'aquest any) i s'ha reforçat el treball coordinat
entre més de 10 municipis de la comarca.
Alhora un altre dels projectes claus d'aquesta línia de treball que anomenem “Joves
Creadors” és el Festival d'Art Jove Esclat, que s'organitza en col·laboració de l'AJAC,
l’associació de joves artistes de Calella. El proper mes de desembre es celebrarà la
que serà la tercera edició de l'Esclat, en la qual s'intentaran oferir activitats per a gent
de totes les edats, per tal de convidar a participar a infantils i adults i així ampliar el
públic que fins ara participava del festival.

•

Cultures Urbanes

Des de fa just un parell d'anys, la Regidora de Joventut ha volgut donar resposta a un
col·lectiu de joves que sovint no són usuaris dels equipaments juvenils o de les
activitats organitzades, com poden ser els joves grafiters o aficionats al hip hop o al
breakdance. Per això, durant els darrers anys s'han organitzat tot un seguit
d'actuacions entorn a les “cultures urbanes”, sempre seguint la línia de treball marcada
de la implicació i del participació directa dels joves.
Fruit d'una demanda concreta d'un grup de joves, s'organitza periòdicament un curs de
breakdance obert a tothom, però concretament a un grup de joves que ballaven al
carrer i que sovint molestaven a veïns i comerciants. És una de les experiències més
positives d'aquest projecte d'”Alternatives d'oci i culturals”, ja que van ser els mateixos
joves que després de rebre algunes queixes es van adreçar al Centre d'Acció Jove que
buscar una solució.
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Actualment s'està realitzant la tercera edició del curs, que sempre té una durada de 3
mesos, i que aquest estiu vam aconseguir relacionar amb una altra actuació
relacionada amb aquest tema com és el concurs “Rap Maresme”.
En aquest cas, es tracta d'una actuació que es va iniciar des de els ajuntaments de
Tordera, Malgrat, Santa Susanna i Pineda de Mar i que aquest any, la Regidoria de
Joventut de l'Ajuntament de Calella s'ha afegit a la iniciativa.
Es tracta d'una proposta feta per un grup de joves de Tordera per dinamitzar els joves
interessats en el rap i s'organitzen trobades durant tot l'estiu arreu dels municipis
participants. Aquestes trobades es combinen amb demostracions de grafits, en el cas
de Calella, es va convidar a participar al grup de joves del curs de breakdance.

Data

Actuació

Activitat

Febrer a maig

Cultures urbanes

Taller break dance

22 juliol

Cultures urbanes

Rap Maresme

Octubre- desembre

Cultures urbanes

Taller de break dance

Pressupost destinat: 52,300€
Joves creadors: 7000€
Oci alternatiu: 1700€
Festes Joves: 43600€
Consideracions de cara el 2012
-

Continuar oferint possibilitats de dinamització juvenil des de diferents
àmbits (artístic, cultural, lleure...)

-

Crear nous projectes entorn a les cultures urbanes per tal de consolidar
grups de joves implicats en aquesta línia d’actuació.

-

Fomentar la creació musical, ampliant la possibilitat de realitzar més
concerts amb grups locals, aprofitant les obres de remodelació de la sala
de la Fàbrica Llobet i Guri.
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Àmbit

Eix de treball

Projecte

Actuacions

Cultura participativa

Dinamització juvenil

Dinamització IES

PIDCES

Accés a la informació

Djoves
Web i xarxes
socials

S’entén la dinamització juvenil com l’estratègia per fomentar i incrementar la
participació dels joves en les activitats i dinàmiques socials del municipi. S’ha de
reconèixer el gran avanç que s’ha aconseguit al llarg dels darrers tres anys, amb la
presència d’una dinamitzadora als centres educatius de secundària, amb l’obertura del
Centre d’Acció Jove, amb el contacte permanent amb les entitats juvenils...

•

Dinamització IES

Més enllà de les activitats de dinamització juvenil que es realitzen a través del projecte
dels Divendres Moguts, s’ha continuat fomentant la participació mitjançant el contacte
directe amb els centres educatius de secundària, a través del programa PIDCES de la
Diputació de Barcelona, un programa que dóna suport a les regidories de joventut per a
la realització d’activitats d’informació, assessorament i formació per als estudiants de
secundària.
En aquest cas, la calendarització de les actuacions no es fa per anys naturals, sinó per
cursos escolars. Per aquest curs 2010/2011, s’havien proposat 3 línies d’actuació
bàsica: el punt d’informació jove dos cops per setmana, un servei d’orientació educativa
extern i especialitzat i la dinamització de l’hora del pati amb activitats lúdiques i
esportives.
Per tercer any consecutiu, els joves alumnes de l’IES Bisbe Sivilla disposen d’un punt
d’informació durant l’hora del pati, durant dos dies a la setmana. Cada dimecres i
dijous, s’ha muntat el punt d’informació jove com una eina que permet millorar i enfortir
les relacions entre els equipaments juvenils municipals i els joves estudiants.
Les demandes més freqüents estan relacionades amb la programació d’activitats dels
equipaments juvenils (Centre d’Acció Jove de Calella i Ca l’Arturo de Sant Pol), així
com també consultes relacionades amb l’orientació educativa i els serveis de salut. És
a dir, els estudiants prefereixen acostar-se al Punt d’Informació Jove per preguntar les
darreres novetats de l’equipament juvenil del seu poble o per l’agenda d’activitats de les
properes setmanes.
Alhora, durant el curs passat, des del programa PIDCES a l’IES Bisbe Sivilla es va
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decidir proposar un servei d’orientació educativa extern i especialitzat per doner donar
resposta als dubtes que tenien els estudiants entorn a l’itinerari formatiu a seguir.
D’aquesta manera, des del mes de gener fins el mes de maig, els joves estudiants han
pogut disposar d’aquest servei un cop al mes. Un dimecres el mes, durant 3 hores
seguides tenien a la seva disposició una orientadora (sempre la mateixa per facilitar el
seguiment de les consultes) que ha atès a un total de 22 alumnes (11 de 4t d’ESO, 5
de 3r d’ESO, 4 de 1r de batxillerat i 2 de segon de batxillerat).
Un dels objectius que s’havia plantejat a l’inici del curs era el de col·laborar en les
activitats extraescolars que organitza el centre. Fruit de la bona experiència del curs
passat i de les mateixes propostes dels joves es va proposar poder dinamitzar l’hora
del pati com un moment més enllà de l’esbarjo.
Una de les activitats de més èxit ha estat sens dubte el torneig de futbol. Un total de 12
equips formats per joves de totes les edats han participat d’aquest torneig que s’ha
organitzat en dues categories (de 1r a 3r d’ESO i de 4t d’ESO fins a Cicles formatius).
Aquest torneig no només ha animat a la participació activa dels jugadors, sinó que les
graderies del pati s’han convertit en punt de trobada de la resta d’alumnes que cada
dimecres i dijous es trobaven allà per veure el partit.
Una altra de les activitats que s’ha dut a terme durant l’hora del pati ha estat el taller
“Allò que l’etiqueta no diu” que s’ha organitzat en el marc de la Quinzena Solidària de la
Regidoria de Ciutadania de l’Ajuntament de Calella.
Més de 30 alumnes van poder participar d’aquest taller (4 i 5 de maig) on van aprendre
l’origen de moltes de les peces de vestir que ens posem diàriament. Mitjançant
missatges entorn al consum responsable, tots els participants van poder dissenyar una
samarreta que posteriorment van pintar i es van emportar a casa.
•

Accés a la informació

La interlocució juvenil és l’estratègia principal per a crear i consolidar espais de diàleg i
participació de caràcter estable. Es treballa amb les entitats juvenils per establir una
relació de col·laboració que permeti ampliar les activitats adreçades al joves.

En

aquest sentit, la Regidoria de Joventut ha fet un esforç en millorar les eines de
comunicació i informació vers els joves.
Existeixen eines de comunicació com la web de joventut de l’Ajuntament de Calella
(http://www.joventut.calella.cat), la pàgina al Facebook del Centre d’Acció Jove
(www.facebook.com/centredacciojove) i el butlletí d’informació juvenil DJoves que es
reparteix entre els joves estudiants de l’IES Bisbe SIvilla i els equipaments juvenils de
Ca l’Arturo (Sant Pol de Mar) i el Centre d’Acció Jove (Calella).
Pressupost destinat: 2000€
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Consideracions de cara el 2012
-

Continuar participant del programa PIDCES com a oportunitat excepcional
de dinamització juvenil directa des del centres educatius. Seria necessari
poder ampliar la presència als altres dos centres educatius de secundària
de Calella, però això requereix disposar d’un dinamitzador que pugui
centralitzar les tasques de foment de la participació dels joves estudiants.

-

Les activitats de dinamització del pati han resultat tot un èxit. S’ha pogut
constatar que els 30 minuts de descans no són més que un espai de temps
mort on els joves s’avorreixen i busquen la manera de cridar l’atenció. Els
tallers, jocs i tornejos són una excel·lent manera de dinamitzar aquest espai
de temps i els joves (i el mateix centre) ho agraeixen.

-

Pel que fa a l’accés a la informació, caldria repensar al funció de la pàgina
web. Les facilitats i rapidesa del facebook sovint substitueix la funció
informadora de la web. Alhora, no estaria malament pensar en la possibilitat
d’ampliar una nova font de contacte amb els joves mitjançant el twiter.

Àmbit

Eix de treball

Projecte

Actuacions

Cultura participativa

Associacionisme i
iniciatives juvenils

Suport a entitats

Subvencions
entitats

per

a

Formació per a entitats
Cessió d’espais
i equipaments

Locals d’assaig
Equipaments culturals

Interlocució
Juvenil

•

Procés de creació del
Consell de Joves

Suport a entitats

Una manera, no la única, d’avaluar el contacte i suport amb les entitats és comptar el
número d’instàncies que s’han registrat a l’Ajuntament, com a mètode de comunicació
entre l’administració i les entitats.
A novembre de 2011, s’havien adreçat 21 instàncies a la regidoria de Joventut, de les
quals 8 eren d’entitats juvenils, 5 d’altres entitats locals, 5 d’altres administracions
públiques i 3 de persones individuals.
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Alhora, s’han tornat a concedir subvencions a dues de les entitats juvenils més actives
de Calella, d’acord als pressupostos municipals.
La relació amb les entitats és diferent en cada cas. Mentre amb algunes entitats la
relació es basa en facilitar la logística per al desenvolupament de les seves pròpies
activitats, en altres casos, la relació és més de col·laboració organitzant conjuntament
activitats.
En aquest cas, entitats com l’Agrupament Escolta Montnegre o l’Esplai 4d6 són més
autònomes i tenen una programació d’activitats més fixa, normalment només demanen
suport pel que fa a material o cessió d’espais municipals.
En canvi, entitats com l’AJAC o Creu Roja Joventut són entitats que participen
activament de la programació pròpia de la regidoria, convertint-te així en col·laboradors
permanents. Per exemple, activitats com els Divendres Moguts o el Festival d’Art Jove
Esclat s’organitzen gràcies al suport d’aquestes entitats.
Per un altre costat, durant aquest any 2011, s’ha engegat un procés per a l’elaboració
del Registre Municipal d’Entitats de Calella. Un registre que fins ara no existia, fet que
determinava la relació que podien establir les entitats amb l’Ajuntament.
Amb aquest registre es pretén establir uns criteris i uns requisits, per tal de garantir que
totes les associacions estan legalment constituïdes i alhora, disposar de tota la
informació actualitzada per facilitar el contacte i treball amb les entitats.

•

Cessió d’espais i equipaments

L'Ajuntament de Calella ha continuat mantenint els dos equipaments juvenils de la
ciutat: el Centre d'Acció Jove i els locals d'assaig per a joves músics.
Per un costat, el Centre d'Acció Jove continua com a espai de dinamització juvenil,
sobretot per als joves entre 13 i 17 anys. Projectes com els Divendres Moguts o el de
Transició Escola Treball i la col·laboració amb altres serveis municipals com el centre
obert prenen sentit disposant d'un espai dedicat exclusivament a la dinamització juvenil.
Des de la seva obertura l'octubre de 2007, el Centre d'Acció Jove ha anat variant el seu
horari d'atenció (en funció de poder disposar d'un dinamitzador o no), però sempre s'ha
intentat obrir un mínim de dues tardes a la setmana.
Compleix bàsicament una funció d'atenció a joves, donant-los suport en el seguiment
escolar i fomentant la seva participació en les activitats setmanals, basant-se sempre
en el treball en xarxa i en la coordinació en pro de la transversalitat de les polítiques de
joventut.
Els resultats d’aquesta transversalitat són ben visibles gairebé quatre anys després de
l’obertura del Centre d’Acció jove:
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-

Treball coordinat d’atenció als joves del centre obert (creació del grup
d’adolescents)

-

Inici del projecte
Econòmica)

-

Foment de la formació no formal entre els joves (derivacions a l’Escola d’Adults
i al Consorci de Normalització Lingüística)

-

Coordinació amb les educadores socials per atendre casos concrets o per
definir actuacions conjuntes.

-

Col·laboració amb entitats culturals ubicades a la Fàbrica Llobet (Grup Pro-

Transició

Escola-Treball

(juntament

amb

Promoció

Dansa, country.. per a la cessió d’espais)
Actualment, el Centre d'Acció Jove compleix les següents funcions:
•

Servei d’informació juvenil

•

Espai d’autoconsulta

•

Accés a Internet

•

Servei d’assessorament i orientació laboral

•

Lloc de trobada

•

Cessió d’un espai per a petits grups

•

Aula d’estudi

•

Viver d’iniciatives juvenils (grups de joves, associacions…)

•

Espai de dinamització amb activitats d’oci

•

Espai de formació (cursos, tallers, xerrades…)

Un any més, a nivell tècnic, es reclama la necessitat de disposar d'un dinamitzador/a
juvenil per poder potenciar les funcions de l'equipament juvenil. La figura del
dinamitzador/a és essencial per al correcte desenvolupament d’un equipament juvenil.
A l’Avaluació del Pla Local de Joventut 2007-2009 (pag. 6-7), ja s'esmentava la
necessitat de consolidar un equip de professionals per tal de garantir el bon
desenvolupament de les polítiques locals de joventut.
Pel que fa als locals d'assaig, han suposat una millora al servei dels joves músics de
Calella i de la comarca. Actualment, més de 30 grups assagen als dos locals d'assaig,
disposant d'un màxim de 6 hores setmanals per a cada grup.
És necessari introduir alguns canvis pel que fa al funcionament dels locals d’assaig, ja
que el fet de no disposar de personal de control i vigilància ha provocat alguns
problemes durant el passat estiu.
S’haurà de valorar quins canvis a nivell d’horari, accessos, control.. s’han de fer per
evitar problemes de gestió d’un equipament totalment necessari i que dóna resposta a
una gran demanda dels joves músics de Calella i de la comarca.
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•

Interlocució juvenil

Al gener del 2010 s’inicia el procés de constitució del Consell de joves de Calella amb
una primera trobada participativa per debatre el futur Pla Local de Joventut 2010-2013.
En aquesta trobada ja hi ha la demanda de crear un espai de diàleg obert a tots els
joves de Calella sobre les polítiques de joventut, més enllà de les trobades puntuals
que s’han vingut organitzant en els darrers anys.
Aquest és el primer pas de tot un procés que es va allargar durant més d’un any, on
mitjançant trobades entre joves, polítics, entitats... es va fer més evident la necessitat
de crear nous mecanismes de comunicació entre els joves i l’administració local, per
tant que les polítiques de joventut siguin realment eficients i que donin resposta a les
necessitats reals dels joves.
Al desembre de 2010, amb el suport de l’Equip de Foment de la Participació de la
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya, es crea un grup motor per guiar
i posar les bases del procés de creació del Consell de Joves.
Són 4 joves de Calella (dos nois i dues noies) amb ganes de tirar endavant aquest
projecte, que s’entén com un debat obert a tots els joves, i que desemboca amb una
trobada el març de 2011, amb una trobada amb més de 30 joves per debatre quin
model de Consell de Joves és necessari a Calella. Es va convidar a dues experiències
reals de diferents consells de joves (Sant Feliu de Guíxols i Santa Eulàlia de Ronçana) i
el grup motor també va presentar un model propi.
Tots els participants van poder donar la seva opinió i debatre sobre cada model i fe
aportacions per complementar-los. Finalment es redacta un reglament de consell de
joves d’acord a les propostes i comentaris realitzats per tots els joves, que es presenta
al ple de l’Ajuntament (7 d’abril de 2011) perquè sigui reconegut pels grups polítics.
La manca d’una normativa de participació ciutadana que inclogui un òrgan de
participació informal i sense personalitat jurídica dificulta poder presentar la proposta a
votació com un punt més del ple. Finalment s’acorda presentar-ho al despatx oficial per
tal que quedi constància a l’acta del ple, on al final del mateix, el grup motor demana el
torn de paraula per tal d’explicar el seu posicionament davant el procés de creació del
consell de joves.
Està previst convocar el primer Consell de Joves abans que s’acabi l’any, per debatre
quines han de ser les línies de treball de cara l’any 2012, sobretot en àmbits com la
dinamització juvenil.
Pressupost destinat: 5200€
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Consideracions de cara el 2012
-

Establir unes bases comuns per a la concessió de subvencions, segons els
projectes presentats, seguint el mateix criteri que s’utilitza per a les
subvencions de cultura. D’aquesta manera, les subvencions per a entitats
juvenils podrien adreçar-se a totes les entitats juvenils, i no només a dues
d’elles.

-

Seria convenient fer algun tipus de formació entorn a les subvencions per a
entitats juvenils que es convoquen anualment per part de la Generalitat de
Catalunya. Des del Consell Comarcal ja es realitzen sessions informatives,
seria interessant poder-ho traslladar a Calella.

-

Convidar al Consell de Joves a participar de la programació i funcionament del
Centre d’Acció Jove, per convertir-lo en un equipament més obert i participatiu.
Tot i així, aquesta opció requeriria un model de gestió clar i eficient entre els
recursos municipals i els grups de joves participants del Consell.

-

Debatre el funcionament (horaris, accessos...) dels locals d’assaig amb els
mateixos músics usuaris de l’equipament.

Pressupost 2011
Ajuntament de Calella

48000 activitats

1140 subvencions 4000
Neteja
entitats
equipaments

Generalitat de Catalunya

5500 Projecte TET

5500
projecte
alternatives d'oci i
culturals

Diputació de Barcelona

6000 activitats PLJ

950 PIDCES

TOTAL (per a activitats, 65950€
no inclou neteja ni
subvencions)
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Avaluació desenvolupament pla local de joventut.
Any 2012
Autonomia i qualitat de vida
Eix de treball: Treball i formació
PROJECTE: TRANSICIÓ ESCOLA-TREBALL
L’eix de treball “Treball i formació” es concreta en el projecte Transició Escola Treball,
que s’està desenvolupant des del març de 2007 i que persegueix l’objectiu de fomentar
un canvi d’actitud entre els joves per tal que siguin més responsables i proactius en la
presa de decisions d’aquells aspectes que configuren el seu projecte vital.
Partint d’aquesta base, des de l’any 2007, les àrees de Joventut i de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de Calella col·laboren per facilitar la inserció laboral dels
joves, desenvolupant accions d’informació i assessorament per tal de potenciar
l’acompanyament individualitzat en la inserció laboral dels joves.
El projecte de “Transició Escola-Treball” s'ha basat en oferir un servei proper
d’assessorament, orientació i seguiment a tots aquells joves apuntats al Servei Local
d'Ocupació de l'Ajuntament de Calella, amb l’objectiu d’oferir-los suport per augmentar
les expectatives formatives i laborals.
Aquest projecte s’ha desenvolupat paral·lelament al projecte del Consell Comarcal del
Maresme, amb el mateix nom, que ha permès que

els professionals de joventut

haguem pogut participar de sessions de treball amb altres professionals per tal de
millorar les nostres actuacions i per reflexionar sobre els recursos i tècniques que
utilitzem.
Aquest suport i assessorament anava acompanyat d’un missatge en pro de l’esforç i la
dedicació per a millorar l’actitud dels joves vers la seva situació laboral:

•

Manca d’hàbits de treball (puntualitat, motivació, disciplina, respecte, etc.)

•

Manca d’objectius laborals i personals: desorientació i desinformació.

•

Expectatives falses envers la feina: sous alts sense esforç.

•

Poca valoració del treball per l’aprenentatge i realització, sinó com a via
d’aconseguir diners per a consumir i per a l’oci.

Amb tot això, les dades que a continuació es presenten són la clara mostra que cal que
aquestes actuacions tinguin continuïtat. Costa molt conscienciar als joves que cal
formar-se, que cal implicar-se en el procés de recerca de feina..., per això, és
imprescindible ser constant amb el suport i assessorament, que els joves se sentin
acompanyats en aquest procés.
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Tot i que, a diferència de períodes anteriors, el passat any 2012 no s’ha pogut comptar
amb el suport d’una dinamitzadora juvenil que es dediqui exclusivament a fer el
seguiment de tots els i les joves, l’Ajuntament de Calella ha seguit sumant esforços per
a poder garantir la continuïtat d’aquest projecte. Així doncs, des d’inicis de l’any 2012 la
tècnica de joventut dedica una part important de la seva jornada laboral (10 hores
setmanals) a fer el seguiment i assessorament de tots els joves d’edats compreses
entre els 16 i 30 anys apuntats al Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Calella.
Els joves necessiten continuïtat, seguiment i, sobretot, tenir un referent on poder
adreçar els seus dubtes, consultes i inseguretats. Per aquest motiu, s’ha cregut adient
que els joves de Calella poguessin seguir disposant d'una persona dedicada a
assessorar-los en temes d'orientació educativa i inserció laboral.
Una de les dades més significatives que posen en evidència l’èxit de la continuïtat
d’aquest projecte, ha estat el permanent augment d’usuaris del Servei Local
d'Ocupació. A 31 de desembre de 2011 hi havia 263 joves entre 16 i 30 anys apuntats
al Servei Local d’Ocupació. L'increment ha estat progressiu, fins arribar als 306 usuaris
entre 16 i 30 anys que hi havia apuntats al servei en data 31 de desembre de 2012.

Edat

Desembre 2011

Desembre2012

Menys de 20 anys

33

24

20-24 anys

126

101

25-29 anys

216

185

Total joves aturats

375

310

Total atur a Calella

1939

1858

% atur juvenil

19,34%

16,68%

Font: Servei Local d’Ocupació
Tal com es pot observar en les dades obtingudes del Servei Local d’Ocupació, des del
desembre 2011 (just abans d’iniciar més intensament les accions d'orientació laboral
per a joves) fins al desembre 2012, s'ha produït un descens de l'atur juvenil a
Calella del 2,66%.
D’aquesta manera, podem afirmar que a través de l'acompanyament i l'orientació vers
la reintroducció al sistema educatiu, s’ha millorat el nivell d’ocupabilitat dels joves
apuntats al Servei Local d’Ocupació de Calella.
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27 de gener

Xerrada sobre recerca activa de feina

9 març

Elaboració i millora del CV

27 abril

Test d’interessos professionals i model de competències

4 maig

Elaboració i millora del CV

11 maig

Planificació de la cerca de feina: agenda, webs i contactes

25 maig

Cerca de feina a través de les xarxes socials

8 juny

L’entrevista de feina

25 octubre

Sessió de construeix el teu projecte professional

26 octubre

Prova de nivell inicial d’ACTIC

7 novembre

Segona sessió de construeix el teu projecte professional

15 novembre

16 novembre

26 novembre

Sessió de Capital competencial transversal. Identificació i transferència per
millorar l'ocupabilitat I.
Segona

sessió

de

Capital

competencial

transversal.

Identificació

i

transferència per millorar l'ocupabilitat I.
Sessió sobre treballar a Europa

Paral·lelament a l’acompanyament individualitzat als joves, s’han anat realitzant
sessions de treball i monogràfics temàtiques de caire transversal relatives a l’orientació
laboral i a la definició del propi projecte professional.
Gràcies al suport del Consell Comarcal del Maresme, s’han realitzat sessions
periòdiques de formació com la de “Construeix el teu projecte professional” o “Capital
competencial transversal”.
Totes les sessions s’han adreçat a persones inscrites al Servei Local d’Ocupació de
Calella i que estan en procés de recerca activa de feina, garantint sempre l’assistència
d’un mínim de joves de 16 a 30 anys. En aquestes accions, s’ha assolit una mitjana
d’assistència d’unes 25 persones per cada sessió, de les quals la mitjana de joves
assistents ha estat de 10 joves per sessió.
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Aquestes sessions s'han complementat amb el cursos de monitors de lleure (intensiu
durant Setmana Santa) a càrrec de Creu Roja Joventut Alt Maresme, així com amb tota
l’oferta formativa que ofereix l’àrea de Política Social (Formació d’Adults) i l’àrea de
ciutadania (Biblioteca) de l’Ajuntament de Calella.
Consideracions de cara l’any 2013
Un dels aspectes negatius o a millorar és la falta de recursos humans per al
desenvolupament d’aquest projecte. Els tècnics de Promoció Econòmica i de Joventut
ens encarreguem d’organitzar i planificar sessions d’orientació educativa i laboral per a
joves, però no s’arriba a tanta gent com quan es disposava de la figura del
dinamitzador juvenil del dedicat exclusivament a aquesta tasca.
Un altre aspecte a millorar és l’ampliació d’oferta formativa dedicada exclusivament als
joves. Durant l’any 2012, totes les sessions i tallers programats per als joves apuntats
al Servei Local d’Ocupació han estat impartits pels tècnics de promoció econòmica i
joventut, amb l’objectiu d’optimitzar recursos. Per aquest 2013, en canvi, hem
considerat adient augmentar la contractació d’algun recursos extern per a millorar
l’ocupabilitat juvenil. Així mateix, un altre aspectes a millorar sobre el que estem
treballant la transversalitat del projecte. De cara a aquest 2013, estem iniciant un treball
molt més coordinat entre diferents àrees de l’Ajuntament com Educació, Serveis
Socials, així com els centres educatius de secundària. Només d’aquesta manera es
podria parlar d’una autèntica xarxa de transició escola-treball.

Eix de treball: Accés a l’habitatge
PROJECTE: ACCÉS A L’HABITATGE
Pel que fa a l’actuació de donar informació i assessorament en temes relatius a
l’habitatge, cal destacar que s’ha desenvolupat bàsicament mitjançant les consultes via
correu electrònic que els joves adrecen a l’adreça de correu de la Regidoria de
Joventut.
L’eix de treball entorn l’habitatge és un dels menys desenvolupats del Pla Local de
Joventut, ja que es deriven les consultes a la Fundació Habitat Solidari, un servei
compartit entre l’Ajuntament i Càritas per facilitar el lloguer social.
Consideracions de cara el 2013
Actualment el servei de Mediació pel lloguer social està adreçat a persones i famílies
amb problemàtiques socials i que sovint són usuaris dels Serveis Socials. Des de
l’Ajuntament, feia temps que pensàvem que s’havia de valorar la incidència del servei
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per tal de facilitar el seu accés a més joves de Calella. Així doncs, aquest any 2013
s’està treballant per a poder concedir ajudes al lloguer d’habitatge a aquells joves que
compleixin un perfil concret.

Eix de treball: Mobilitat
PROJECTE: MOBILITAT INTERNACIONAL
El servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un projecte format per 8
municipis del
Maresme (Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Òrrius, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de
Mar,
Santa Susanna i Vilassar de Mar) i coordinat pel Consell Comarcal del Maresme amb
l’objectiu de poder atendre de forma adequada les demandes dels joves en l’àmbit de la
mobilitat internacional.
El servei es va crear al Setembre de 2012 amb un període de proba de 6 mesos, de
l'Octubre de 2012 al Març de 2013. El servei està format per:
-

Assessoria presencial de 4 hores setmanals a Vilassar de Mar i coordinació del
servei per a una professional en el tema.

-

Un taller o xerrada mensual a un dels Municipis

-

Servei de suport online als professionals dels municipis participants

-

Fons de fitxes i documents de mobilitat Internacional

-

Enviament de notícies i ofertes mensuals

Des de la posada en marxa de la prova pilot, s’ha atès un total de 6 usuaris del municipi
de Calella, derivant-ne 2 a l’assessoria presencial.
Pel que fa al taller realitzat a Calella el dia 26 de novembre sobre Feina i Pràctiques a
l’estranger va tenir l’assistència d’un total de 14 joves dels diferents municipis de la
zona.
S’ha de tenir en compte que sent l’inici de un projecte innovador, tant els municipis com
els joves han hagut “d’entrar al projecte” poc a poc i el primer trimestre de servei ha
requerit molts esforços de difusió i coordinació per part de tots els municipis.
Consideracions de cara el 2013
Després de la prova pilot, 17 ajuntaments de la comarca han mostrat interès en
disposar d’aquest servei especialitzat d’assessoria en mobilitat internacional per a joves
amb l’objectiu de millorar i ampliar els recursos que els serveis i equipaments juvenils
posem a l’abast dels joves per tal de facilitar que aquests puguin accedir a noves
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oportunitats que els permetin millorar la seva experiència vital.
Durant el mes de març s’han fet varies reunions de coordinació per tal d’estudiar la
continuïtat del servei, amb la incorporació de nous ajuntaments i la millora de certs
aspectes. Actualment, ens trobem en la fase de signatura d’un nou conveni fins a finals
del 2013.
Els 17 ajuntaments participants en aquesta nova fase del servei són: Alella, Arenys de
Mar, Arenys de Munt, Cabrera de Mar, Cabrils, Canet de Mar, Calella, Malgrat de Mar,
Mataró, Òrrius, Pineda de Mar, Sant Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa
Susanna, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar.
Projecte: MOBILITAT SEGURA
Pel que fa al projecte de mobilitat segura, la Regidoria d’Educació organitza cada any la
campanya “Game Over” per la prevenció d’accidents de trànsit.
Es tracta d’un programa de prevenció d’accidents que té com a objectiu sensibilitzar als
joves a fi de que desenvolupin comportaments responsables, adoptin actituds de
prudència i prenguin les mesures de seguretat necessàries en conduir un vehicle de
motor i en practicar activitats esportives, de lleure o que comportin risc.
El programa de prevenció de lesions medul·lars i cerebrals “GAME OVER”, s’adreça als
estudiants de 3r d’ESO, i es va realitzar als centres educatius de Calella entre els dies
7 i 8 de maig.
Les sessions són desenvolupades per monitors afectats de discapacitat física, que es
desplacen a les escoles i que, amb material audiovisual i imprès elaborat
expressament, propicien entre els joves un intens debat entorn als accidents, les seves
causes i la manera de prevenir-los.

Eix de treball: Salut
PROJECTE: PLA INTERMUNICIPAL DE DROGODEPENDÈNCIES DE L’ALT
MARESME
L’eix de treball salut es basa en la promoció d’hàbits saludables i la reducció de
conductes de risc. Al tractar-se d’actuacions on els resultats no es poden avaluar si no
és a llarg termini, resulta bàsica la coordinació i el treball en xarxa amb els altres agents
implicats.
En aquest sentit, la transversalitat es tradueix en el Pla Intermunicipal de
Drogodependències de l’Alt Maresme, on mitjançant les reunions trimestrals on hi
participen els centres d’educació secundària, els tècnics d’educació, serveis socials i

120

joventut, els professionals del CAP i de l’Hospital de Calella, la Policia Local i els
Mossos es planifiquen i es valoren actuacions conjuntes.
Durant l'any 2012, s'han realitzat 4 reunions, a través de les quals s'han programat
diferents actuacions per afavorir la promoció d'hàbits saludables i la prevenció de
conductes de risc entorn al consum de substàncies.
PROJECTE: SALUT I ESCOLA
Arrel de les reunions de coordinació del PIDAM, durant l’any 2012, es van realitzar
varies actuacions:
31 de maig: Dia Mundial Contra El Tabac
En el marc del Dia Mundial contra el tabac a Calella es van fer dues actuacions, una
destinada a la comunitat i l’altre als alumnes d’educació primària de tots els centres
educatius del municipi.
1. Campanya “Fes la prova, tu decideixes”
Amb l’objectiu de desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut i ser
conscients dels riscos del consum del tabac es van instal·lar dos estands, un el dia
28/05/2012 a la porta del CEIP La Minerva de 12 a 13h i l’altre a la Plaça de
l’Ajuntament el dia 31 de 15 a 19h. Dos infermers del CAP de Calella especialitzats en
tabac feien tasques de sensibilització. Amb un coxímetre convidaven a tothom a saber
la seva edat i capacitats pulmonar i, a la vegada, informaven de les conseqüències del
consum i de possibles tractaments. Unes 25 persones van rebre aquest assessorament
tot i el marge tan limitat de temps.
2. Curt-metratge “No em Fumis”
Amb la col·laboració de TV Calella es va recollir l’opinió dels nens de 6è de primària
sobre el
tabac i, en concret, sobre què els dirien als seus pares, germans, tiets, avis... que
fumen per tal que deixessin de fer-ho. Tots els centres van participar d’aquest petit
documental titulat “No em
Fumis” amb l’objectiu de fer arribar als pares l’opinió que els seus fills tenen sobre el
consum de tabac, així com sensibilitzar la població dels riscos del consum del tabac.
15 de novembre: Dia Mundial sense Alcohol
En el marc del Dia Mundial sense Alcohol es van duu a terme dues actuacions,
adreçades a tota la comunitat i als alumnes de l’Institut Bisbe Sivilla.
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1. Estand informatiu
Amb la col·laboració de la UAD es va instal·lar un estand informatiu amb material
divulgatiu sobre el consum d’alcohol i les conseqüències per la nostra salut amb
l’objectiu de sensibilitzar la població dels riscos que implica un consum abusiu
d’alcohol, adonar-se’n de la normalització del consum d’alcohol en la nostra societat,
descriure què s’entén per consum de risc i valorar la nostra posició en relació a aquest
consum
2. Taller a l’Institut Bisbe Sivilla
Amb l’objectiu de reduir el consum d’alcohol entre els joves, identificar el consum
d’alcohol com a nociu per al nostre organisme, així com reflexionar sobre les pressions
dels iguals i de la societat del consum sobre la nostra actitud; el mateix dia 15 de
novembre a l’hora del pati de l’Institut Bisbe Sivilla es va realitzar un petit taller
consistent en una ruleta del destí. Responia a la pregunta, Controles tu? i consistia en
agafar una situació d’entre un grapat a l’atzar i després tirar a la ruleta per a veure quin
serà el final de la nit. Evidentment les situacions estaven relacionades amb l’alcohol i
amb la seva vida quotidiana. L’activitat va ser valorada molt positivament pel centre.
Van passar al voltant d’uns 30 joves en 15 minuts.
3. Alcohol Check a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament
Es va incertar un enllaç a la pàgina de Facebook de l’Ajuntament per accedir a l’Alcohol
Check

a la Calculadora del Veus el que Beus. Es tracta de dos instruments de

mesura, un editat per Energy Control i l’altre per l’Agència de Salut Pública de
Catalunya, on contestant unes preguntes l’usuari vol valorar el seu nivell de consum
d’alcohol i si es tracta d’una pràctica de risc o no.
1 de desembre: Dia Mundial De Lluita Contra La Sida
Al voltant del Dia Mundial De Lluita Conta La Sida, es van duu a terme dues accions a
l’IES Bisbe Sivilla amb l’objectiu de conscienciar als joves de la repercussió de la
malaltia, identificar els riscos mantenir relacions sexuals sense protecció, fer-los
conèixer les vies de contagi i els mecanismes de prevenció, així com implicar tots els
joves en el procés per aturar el contagi com a motor de canvi i generar un sentiment de
solidaritat envers els malalts.
1. Fem el llaç entre tots
El dia 30 de novembre es va realitzar un taller a l’hora del pati a l’Institut Bisbe Sivilla, el
qual va consistir en convertir un llaç blanc en vermell gràcies a la participació dels
alumnes als quals se’ls demanava un missatge en una tarja vermella. A l’activitat van
participar al voltant d’uns 35 joves.
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2. Taller Dance4Life a l’Institut Bisbe Sivilla
Taller de dues hores que va tenir lloc a l’Institut Bisbe Sivilla el passat 12 de desembre
amb els alumnes de 4t d’ESO. Utilitzant com a fil conductor i recurs metodològic la
música i el ball,
es van treballant els continguts del taller. El missatge final era transmetre al joves que
ells són motor de canvi i que poden fer coses per tal d’aturar la malaltia i de lluitar per la
no discriminació.
A banda d’aquestes activitats programades al voltant de dates senyalades, durant l’any
2012, arrel de les reunions de coordinació del PIDAM i conjuntament amb la tècnica
intermunicipal de drogodependències, es van organitzar altres actuacions amb
l’objectiu de desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut, adquirir
estratègies per superar la pressió dels iguals i de la societat de consum envers el
consum de tòxics, Conèixer conseqüències del consum de tòxics, així com fomentar
un estil de vida saludable.
Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola
Tallers realitzats anualment tant a primària com a secundària al voltant de la prevenció
del consum de tabac, de drogues, TCA i SIDA. Els tallers han arribat a un total de 911
alumnes de les escoles de primària i de secundària del municipi.
“Charlatan” i els mites sobre el Cànnabis
Taler realitzat a l’hora del pati a l’Institut Bisbe Sivilla el passat 31 de maig de 2012 que
va consistir en fer aparèixer un “Charlatan” venent als estudiants “L’Elixir de la Felicitat”,
el Cànnabis. Amb un micròfon anava relatant propietats atribuïdes a aquesta
substància i, tant la tècnica de joventut com la responsable del PiD, anaven desmentint
cada una d’aquestes propietats amb arguments reals.
Tallers “Treu-li suc a la Sexualitat”
Durant el mes de desembre la Diputació de Barcelona va cedir als centres de
Secundària de Calella l’exposició “Treu-li suc a la Sexualitat” amb els tallers
corresponents. Els tallers els van realitzar un total de 270 alumnes dels centres
d’educació secundària.
Taller Cuina sense Pares
Taller ofertat per la Diputació de Barcelona i impartit per una nutricionista el 17 d’abril a
la cuina del Carrilet, en el qual es va ensenyar a cuinar a joves d’entre 14 a 18 anys
amb l’objectiu de promoure els hàbits d’alimentació saludables i apropar als joves a la
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cuina, ensenyant-los receptes senzilles i amb productes i procediments d’elaboració del
seu abast.
Paradeta del Pid
Una de les nits de la Festa Majors de Calella es va instal·lar

una paradeta amb

material de prevenció i reducció de danys. L’estand ofereix material divulgatiu als joves
que s’apropen i se’ls ensenya a col·locar preservatius i a fer servir alcoholímetres d’un
sol ús.

Eix de treball: Alternatives d’oci
L’oci i la dinamització juvenil són dos dels elements més característics per definir el
col·lectiu jove. Són actuacions que van molt més enllà de la diversió i es converteixen
en processos de socialització, de tracte entre iguals i de coneixement de l’entorn i dels
serveis municipals.
Les polítiques de joventut han de considerar les alternatives d’oci com una oportunitat
única per a fomentar entre els joves una actitud activa envers la vida social del seu
municipi.
El Pla Local de Joventut 2010-2013 inclou una línia d'actuació dedicada a les
alternatives d'oci i culturals, que pretén consolidar una programació d'oci alternatiu fent
èmfasi en les activitats lúdiques i culturals.
PROJECTE: OCI ALTERNATIU
El projecte d'oci alternatiu inclou tot un seguit d'actuacions diverses que pretenen
fomentar que els joves gaudeixin del seu temps d'oci des d'una vessant més creativa i
que desenvolupi les seves habilitats socials i de relació entre iguals.
Els joves adolescents (entre 13 i 17 anys) constitueixen un dels subgrups de joves més
afectats per l’absència de serveis, programacions i espais de relació. Per tot això, són
necessaris aquests espais d’intervenció socioeducativa, on la comunicació, la relació i
la confiança que s’estableix amb els joves és el que dóna sentit a les polítiques de
joventut.
El projecte d'alternatives d'oci no és nou, de fet, la Regidoria de Joventut porta més de
4 anys desenvolupant activitats d'oci per a joves des de l'obertura del Centre d'Acció
Jove l’any 2007. Pel que fa a l’actuació dels “Divendres Moguts”, tot i que durant els
anys 2010 i 2011 es van organitzar moltes activitats, la Regidoria de Joventut va fer
una avaluació del projecte i va valorar que sempre acabava participant-hi un nombre de
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joves molt reduït (sempre eren de 5 a 10 joves del Centre Obert). Així doncs, es va
decidir continuar programant activitats d’oci alternatiu al Centre d’Acció Jove amb
el mateix format que dels Divendres Moguts, però sense oferir-se de forma fixa cada
divendres, sinó organitzant-se perquè i quan hi ha una demanda real i suficient en
realitzar algun taller o activitat, ja sigui formatiu, cultural, d’oci, esportiu, etc. S’ha de
destacar, però, que les activitats i tallers d’oci ofertats durant l’any 2012 des de la
Regidoria de Joventut no han estat masses degut a dos grans factors:
-

la incorporació de la nova tècnica de joventut a principis del 2012, va
suposar l’adaptació de la professional a l’equipament juvenil i als seus
usuraris (que durant la transició entre una tècnica i l’altre van veure el seu
equipament tancat) i va requerir molts esforços de coordinació de tots els
projectes que contempla el Pla Local de Joventut, donant prioritat als
projecte de Transició Escola Treball i Cultura Participativa.

-

El fet de que no hi hagi una professional dedicada exclusivament a la
dinamització de l’espai jove fa que aquest espai tant sols es pugui obrir al
públic dues tardes la setmana i, per tant els usuaris perden l’hàbit de
freqüentar-lo, sumant-hi aquí, la poca demanda generalitzada per part del
col·lectiu de joves en realitzar activitats d’oci alternatiu al Centre d’Acció
Jove.

Tot i així, la majoria d’activitats organitzades durant el 2012, es van programar
responent a la demanda juvenil, tenint una participació d’una mitja de 25 joves per
activitat.
-

10 de març: Esquiada a la Masella (coordinada entre diferents municipis
del Maresme)

-

17 d’abril: Taller demostratiu “cuina sense pares”

-

3 de juliol: Sortida a Port Aventura (coordinada entre diferents municipis
del Maresme.

-

9 d’agost: Sortida a Water World (coordinada entre diferents municipis del
Maresme)

-

22 de setembre: X Gimcana de Festa Major promoguda per Creu Roja
Joventut

Consideracions de cara el 2013
La Regidoria de Joventut, la d’Educació i la d’Esports estan buscant la fórmula per
oferir activitats interessants als joves que sovint no troben una oferta d’activitats
adequada als seus interessos durant els mesos d’estiu. Es tracta d’una activitat
doblement interessant, ja que per un costat s’oferirà una alternativa d’oci durant els
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mesos d’estiu a molts joves i, per l’altra, és tracta d’una proposta encapçalada per les
mateixes entitats municipals que oferiran tallers al col·lectiu de joves, aprofitant la
ocasió per a promoure les activitats que realitzen.
Un dels aspectes a destacar és el paper de l’equipament juvenil com espai de
socialització i de dinamització d’activitats culturals per als joves. Sens dubte la
dinamització juvenil no s’aconsegueix ni es consolida sense un espai on els joves se
sentin còmodes per fer propostes i per participar de manera directa. En aquest sentit,
seria adient poder ampliar l’horari d’obertura del Centre d’Acció Jove amb una
programació estable d’activitats.
PROJECTE: FESTES JOVES
Pels que fa al projectes de les festes joves, es concreta en els concerts joves que
s’organitzen en motiu de les dues festes majors de Calella, una al juny i l’altra, al
setembre.
L’organització dels concerts es fa conjuntament amb algunes entitats locals que des de
fa més de deu anys s’impliquen i col·laboren en el muntatge dels concerts, sobretot pel
que fa a la programació dels grups musicals i del muntatge del servei de bar.
La programació dels concerts de les festes joves del 2012 va ser la següent:
-

Dissabte 16 de juny: Concert Jove de la Festa Major de Sant Quirze i Santa
Julita amb els grups La Loca Histéria i Funck Manchu

-

Divendres 21 de setembre: Concerts de Barraques amb l’actuació dels
grups: The Pepper Pots, Stein i Ebri Knight.

-

Dissabte 22 de setembre: Concerts de Barraques amb l’actuació dels
grups: Fundación Toni Manero i Very Pomelo.

-

Diumenge 23 de setembre: Concerts de Barraques amb barraques amb
l’actuació dels grups: Teràpia de Shock, Freaky Electronics i Dr. Calypso.

Alhora, s’ha treballat conjuntament amb la Policia Local per tal de millorar el sistema de
seguretat i prevenció dels actes festius. S’ha reforçat la seguretat privada així com el
servei de prevenció de Creu Roja. Aquest és un dels aspectes que més han millorat pel
que fa a l’organització de les festes joves, ja que s’han reduït els incidents i s’ha pogut
donar una resposta ràpida i efectiva a cada situació.
PROJECTE: JOVES CREADORS
A nivell de creació cultural i artística, la Regidoria de Joventut participava en el concurs
de Música Jove Giramaresme, que agrupava a molts municipis de l’Alt Maresme. Era
un concurs musical que la Regidoria de Joventut valorava de forma molt positiva, però,
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degut a la desvinculació de molts municipis, va perdre tota la seva essència i format
inicials i s’ha deixat de fer. Tot i així, la Regidoria de Joventut està treballant per a
organitzar un altre concurs musical que vulgui donar a conèixer els grups novells del
municipi i la comarca i donar-los una oportunitat en l’inici de la seva carrera musical.
Des de fa anys, l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Calella, amb la col·laboració de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, organitza Les Nits d’Estiu, un
festival de música amb una programació de més de 15 espectacles que durant els
mesos d’estiu succeeixen a diferents espais emblemàtics de la ciutat. El festival
“NEC’12” es va voler ampliar al col·lectiu a qui anava dirigit, obrint-lo als i les joves de
Calella que sovint tenien la imatge d’aquest festival com una mica carca o avorrit. Així
doncs, l’Associació de Joves Artistes de Calella, va col·laborar en la programació de
certs concerts com el de Manuelson i Micu al Parc Dalmau o Pep Romaguera i Pedro
Salazar al pati del Museu Arxiu. Es pot seguir el Festival a traves de les xarxes socials:
http://www.facebook.com/nitsdestiucalella
Twitter i Instagram: @NEC2012 Hashtag: #nec12
Un altre dels projectes que any rere any s’han anat consolidant en l’oferta cultural
adreçada al jovent de Calella és la del Festival d’Art Jove Esclat. Es tracta d’una
iniciativa de l’Associació de Joves Artistes de Calella (AJAC) que pretén oferir una
diada festiva plena d’activitats i tallers (pintura, teatre, circ, malabars...) gratuïts pels
joves del municipi amb actuacions musicals de formacions locals i de la comarca. A
finals del 2012 s’havia de celebrar la cinquena edició de l’Esclat, però l’AJAC i la
Regidoria de Joventut es van reunir per a fer una valoració de l’impacte municipal
d’aquest festival els darrers anys i es va arribar a la conclusió que la poca afluència de
participants es devia a l’època en què fins ara s’havia celebrat (a finals d’any), decidint
avançar-lo anualment a la primavera. Per tant, el 5è ESCLAT es celebrarà a l’abril del
2013.
La Regidoria de Joventut valora molt positivament aquesta iniciativa, ja que s’ha
aconseguit engrescar a l’AJAC per tal que es facin càrrec de l’organització de les
activitats, amb el suport econòmic i logístic de l’Ajuntament. La intenció és anar
consolidant aquesta proposta i millorant aspectes com la difusió i la implicació de més
joves en l’organització de les activitats.
La darrera acció que contempla el projecte “Joves Creadors” és la de Cultures
urbanes, que consisteix en la programació d’activitats relacionades amb noves formes
de creació i expressió artístiques, com serien els grafits, el hip hop, l’skate... Aquestes
activitats tenen el comú denominador d’haver-se originat al carrer, als espais públics...
llocs habitualment utilitzats pels joves com a espai de trobada i de socialització. La
Regidora de Joventut ha volgut donar resposta a aquest col·lectiu de joves que sovint
no són usuaris dels equipaments juvenils o de les activitats organitzades, com poden
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ser els joves grafiters o aficionats al hip hop o al breakdance.
Des de fa tres anys, fruit d'una demanda concreta d'un grup de joves, s'organitza un
curs de breakdance obert a tothom, però concretament a un grup de joves que
ballaven al carrer i que sovint molestaven a veïns i comerciants. És una de les
experiències més positives d'aquest projecte ”Cultures Urbanes”, ja que van ser els
mateixos joves que després de rebre algunes queixes es van adreçar al Centre d'Acció
Jove a buscar una solució. Actualment, els joves ja no necessiten que se’ls pagui un
professor, sinó que han creat un grup d’uns 20 joves de 15 a 20 anys anomenat
“Fanatix Fanaticos del ritmo” liderat per un noi de 30 anys i simplement necessiten la
cessió d’un espai annex al Centre d’Acció Jove per a poder assajar. Amb la cessió
d’aquest espai dos tardes a la setmana, s’ha aconseguit que aquests joves tinguin un
contacte setmanal amb la tècnica de joventut i, per tant, col·laborin en diferents
activitats que es duen a terme al municipi. L’Aquest any 2012 van ballar a la festa del
10 anys del centre ocupacional l’Encenall i a la festa de final de curs de Caritas.
D’altra banda, des de fa un parell d’anys, la Regidoria de Joventut organitza el concurs
Rap Maresme de forma mancomunada amb altres ajuntaments de la zona. L’any 2012
es va realitzar la segona edició d’aquest concurs juntament amb els municipis de
Pineda de mar, Palafolls i Tordera. Es tracta d'una proposta, feta per un grup de joves
de Tordera per dinamitzar els joves interessats en el rap, que combina 3 modalitats:
improvisació, grups de hip-hop i graffitis, però que també potencia altres elements de la
cultura urbana del hip-hop (break-dance, deejaying, skate, etc), segons el perfil de
joves del municipi. En aquesta última edició, es va realitzar una semifinal a Tordera el
dia 30 de juny, a Pineda de Mar el dia 14 de juliol i a Calella el dia 3 d’agost. La final es
va realitzar a Palafolls el dia 31 d'agost.
La valoració d’aquesta última edició, però, des de l’Ajuntament de Calella no és massa
positiva, ja que el grup de joves promotors de la proposta, no estaven massa ben
organitzats pel que fa a horaris, criteris d’avaluació, jurat i entrega de premis. A més, la
participació de joves en les dues últimes edicions va ser força baixa (tot i que al 2012
s’hagués canviat l’espai on realitzar-ho amb l’objectiu de fer-ho més accessible als
joves) i amb pràcticament cap jove del municipi de Calella.
Consideracions de cara el 2013
-

Continuar oferint possibilitats de dinamització juvenil des de diferents
àmbits (artístic, cultural, lleure...)

-

Crear nous projectes entorn a les cultures urbanes per tal de consolidar
grups de joves de Calella implicats en aquesta línia d’actuació. En aquest
sentit, de cara al 2013, arrel del procés del Pressupost Participatiu de la
Regidoria de Joventut, s’està programant un concurs de breakdance i altres

128

modalitat de cultura urbana sorgit del grup de joves “Fanatxi Fanaticos del
ritmo”.
-

Fomentar la creació musical, organitzant un altre concurs musical que
vulgui donar a conèixer els grups novells del municipi i la comarca i donarlos una oportunitat en l’inici de la seva carrera musical

Cultura participativa
Eix transversal: Dinamització juvenil
PROJECTE: DINAMITZACIÓ IES
Més enllà de les activitats de dinamització juvenil que es realitzen a través de les
activitats i tallers que s’organitzen al Centre d’Acció Jove, es continua fomentant la
participació mitjançant el contacte directe amb els centres educatius de secundària, a
través del programa PIDCES de la Diputació de Barcelona, un programa que dóna
suport a les regidories de joventut per a la realització d’activitats d’informació,
assessorament i formació per als estudiants de secundària.
En aquest cas, la calendarització de les actuacions no es fa per anys naturals, sinó per
cursos escolars. Per el curs 2011/2012, seguint amb la línia de l’any anterior, es van
proposar 3 línies d’actuació bàsica: el punt d’informació jove dos cops per setmana, un
servei d’orientació educativa extern i especialitzat i la dinamització de l’hora del pati
amb activitats lúdiques i esportives.
Per quart any consecutiu, els joves alumnes de l’IES Bisbe Sivilla disposen d’un punt
d’informació durant l’hora del pati, durant dos dies a la setmana. Cada dimecres i
dijous, s’ha muntat el punt d’informació jove com una eina que permet millorar i enfortir
les relacions entre els equipaments juvenils municipals i els joves estudiants. Les
demandes més freqüents estan relacionades amb la programació d’activitats dels
equipaments juvenils (Centre d’Acció Jove de Calella i Ca l’Arturo de Sant Pol), així
com també consultes relacionades amb l’orientació educativa i els serveis de salut. És
a dir, els estudiants prefereixen acostar-se al Punt d’Informació Jove per preguntar les
darreres novetats de l’equipament juvenil del seu poble o per l’agenda d’activitats de les
properes setmanes.
Pel que fa al servei d’orientació educativa, des de fa més de vint anys, l’Àrea de
Política Social de l’Ajuntament de Calella organitza un Programa d’Activitats
d’Orientació Educativa i Professional adreçat als centres d’Educació Secundària de la
nostra ciutat, més concretament als alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. Durant el
curs passat, vam creure que era imprescindible col·laborar en la organització i
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planificació d’aquest programa des de la Regidoria de Joventut i vincular-ho al
programa PIDCES. Les diferents activitats que inclou el programa són:
Aula taller per alumnes de 4t d’ESO:
Activitat que es fa en grups reduïts i on s’informa als participants dels estudis i oficis
concrets que els interessen. Té dues parts diferenciades: per una banda poden accedir
a “l’aula mòbil” que és com un petit saló de l’ensenyament, on se’ls ofereix informació
de tots els estudis que poden cursar. Per altra banda els alumnes participen d’un taller
en el qual se’ls ajuda a fer l’elecció d’estudis a través de la reflexió, l’auto
coneixement... Aquest taller permet donar eines als participants per tal que
aprofundeixin en el seu perfil i en els elements externs a ells implicats en la seva tria
final.
Xerrades per alumnes de 2n de Batxillerat:
A través d’aquestes xerrades s’ofereix als alumnes informació i assessorament sobre
les opcions d’estudis després del Batxillerat i les diferents sortides professionals
(proves d’accés a la universitat, cicles formatius...).
Taller: “El repte de buscar feina”:
Un tècnic de l’Àrea de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Calella dóna eines als
joves majors de 16 anys que tenen intenció de buscar feina (per a l’estiu, un cop
acabats els estudis...). Explica el funcionament del Servei d’Ocupació Local i els passos
a seguir en el procés de transició dels estudis a la feina. El curs passat, a més, vam
destinar tot un mati en fer xerrades sobre emprenedoria per a joves amb l’objectiu de
fomentar l’esperit emprenedor i acostar-los al món de l’autoocupació.
Finalment, un dels objectius que s’havia plantejat a l’inici del curs era el de col·laborar
en les activitats extraescolars que organitza el centre. Fruit de la bona experiència del
curs passat i de les mateixes propostes dels joves es va proposar poder dinamitzar
l’hora del pati com un moment més enllà de l’esbarjo.
A banda de les diferents activitats programades arrel de la coordinació del PIDAM per
la promoció de la salut, una de les activitats de més èxit ha estat sens dubte el torneig
de futbol. Un total de 12 equips formats per joves de totes les edats han participat
d’aquest torneig que s’ha organitzat en dues categories (de 1r a 3r d’ESO i de 4t d’ESO
fins a Cicles formatius). Aquest torneig no només ha animat la participació activa dels
jugadors, sinó que les graderies del pati s’han convertit en punt de trobada de la resta
d’alumnes que cada dimecres i dijous es trobaven allà per veure el partit.
Es valoren molt positivament aquesta activitat, ja que s’ha demostrat que durant la mitja
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hora que dura el pati es poden desenvolupar activitats interessats i amb molt bona
resposta per part dels alumnes.
Una altra de les activitats que s’ha dut a terme durant l’hora del pati ha estat el taller de
creació de punt de llibre-imant a càrrec de En Dònia, servei d'animació sociocultural. El
taller es va duu a terme el 23 d'abril en motiu de la diada de Sant Jordi on més de 40
alumnes van participar en la creació del seu propi punt de llibre-imant.
Consideracions de cara el 2013
Continuar participant del programa PIDCES com a oportunitat

excepcional de

dinamització juvenil directa des del centres educatius. Seria necessari poder ampliar la
presència als altres dos centres educatius de secundària de Calella, però això
requereix disposar d’un dinamitzador que pugui centralitzar les tasques de foment de la
participació dels joves estudiants. Tot i així, de cara al 2013, estem programant algunes
actuacions tant a l’hora del pati del Freta com a la de l’Escola Pia.
PROJECTE: ACCÉS A LA INFORMACIÓ
La interlocució juvenil és l’estratègia principal per a crear i consolidar espais de diàleg i
participació de caràcter estable. Es treballa amb les entitats juvenils per establir una
relació de col·laboració que permeti ampliar les activitats adreçades al joves. En
aquest sentit, la Regidoria de Joventut ha fet un esforç en millorar les eines de
comunicació i informació vers els joves.
Existeixen eines de comunicació com la web de joventut de l’Ajuntament de Calella
(http://www.joventut.calella.cat), la pàgina al Facebook del Centre d’Acció Jove
(www.facebook.com/centredacciojove),

així

com

la

pàgina

al

Facebook

de

Calellaésmés (www.facebook.com/calellaesmes) des de la qual es fa difusió de totes
les activitats que es duen a terme al municipi de Calella, entre les quals hi apareixen
les activitats de la Regidoria de Joventut.
Paral·lelament, l’Ajuntament publica i reparteix a tots els habitants del municipi el
butlletí trimestral “L’Ajuntament Informa”, a través del qual s’informa a la ciutadania
dels projectes més importants que es duen a terme al nostre municipi. Al butlletí de
l’últim trimestre del 2012, es va editar una noticia sobre el procés del Pressupost
Participatiu engegat per la Regidoria de Joventut. Gràcies a l’aparició d’aquesta noticia
al butlletí, tota la ciutadania es va assabentar del procés engegat des de regidoria, fet
que va permetre una participació major a l’esperada.
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Eix de treball: Associacionisme i iniciatives juvenils
PROJECTE: SUPORT A ENTITATS
Una manera, no la única, d’avaluar el contacte i suport amb les entitats és comptar el
número d’instàncies que s’han registrat a l’Ajuntament, com a mètode de comunicació
entre l’administració i les entitats.
A desembre de 2012, s’havien adreçat 18 instàncies a la Regidoria de Joventut, de les
quals 9 eren d’entitats juvenils, 2 d’altres entitats locals, 3 de grups de joves no formals
i 4 de persones individuals. Cal remarcar que una d’aquestes instàncies va ser d’un
grup de joves del municipi, sol·licitant assessorament per a crear una entitat. La
Regidoria de Joventut va assessorar-los en tots els tràmits de creació de l’entitat,
garantint així la consolidació de la nova entitat Udols de Foc. Diables de Calella a finals
del 2012.
Alhora, s’ha tornat a concedir una subvenció a una de les entitats juvenils més actives
de Calella, d’acord als pressupostos municipals. Cal remarcar que la segona subvenció
que anualment es concedia a una altra entitat juvenil, l’any 2012 no es va concedir per
manca de demanda d’aquest entitat sol·licitant la subvenció.
La relació amb les entitats és diferent en cada cas. Mentre amb algunes entitats la
relació es basa en facilitar la logística per al desenvolupament de les seves pròpies
activitats, en altres casos, la relació és més de col·laboració organitzant conjuntament
activitats. En aquest cas, l’Agrupament Escolta Montnegre és una entitat més
autònoma i té una programació d’activitats més fixa, normalment només demanen
suport pel que fa a material o cessió d’espais municipals.
En canvi, entitats com l’AJAC o Creu Roja Joventut són entitats que participen
activament de la programació pròpia de la regidoria, convertint-te així en col·laboradors
permanents. Per exemple, activitats com el Festival d’Art Jove Esclat s’organitzen
gràcies al suport d’aquestes entitats.
Consideracions de cara el 2013
-

Establir unes bases comunes per a la concessió de subvencions, segons els
projectes presentats, seguint el mateix criteri que s’utilitza per a les
subvencions d’altres àrees. De fet, actualment ja s’ha presentat una proposta al
ple de l’Ajuntament per a aprovar unes bases reguladores per a la concessió
de subvencions a projectes i activitats en l’àmbit de la joventut. D’aquesta
manera, les subvencions per a entitats juvenils podran adreçar-se a totes les
entitats juvenils, i no només a dues d’elles.
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-

L’any 2011 es va engegar un procés per a l’elaboració del Registre Municipal
d’Entitats de Calella. Un registre que fins aleshores no existia, fet que
determinava la relació que podien establir les entitats amb l’Ajuntament.
L’objectiu és que de cara al 2013, aquest registre estigui actualitzat, per tal de
garantir que totes les associacions estan legalment constituïdes i alhora,
disposar de tota la informació actualitzada per facilitar el contacte i treball amb
les entitats.

PROJECTE: CESSIÓ D’ESPAIS I EQUIPAMENTS
L'Ajuntament de Calella ha continuat mantenint els dos equipaments juvenils de la
ciutat: el Centre d'Acció Jove i els locals d'assaig per a joves músics.
Per un costat, el Centre d'Acció Jove continua com a espai de dinamització juvenil,
sobretot per als joves entre 13 i 17 anys. Projectes com la programació d’activitats d’oci
alternatiu o el de Transició Escola Treball i la col·laboració amb altres serveis
municipals com el centre obert, prenen sentit disposant d'un espai dedicat
exclusivament a la dinamització juvenil.
Des de la seva obertura l'octubre de 2007, el Centre d'Acció Jove ha anat variant el seu
horari d'atenció (en funció de poder disposar d'un dinamitzador o no), però sempre s'ha
intentat obrir un mínim de dues tardes a la setmana.
Compleix bàsicament una funció d'atenció a joves, donant-los suport en el seguiment
escolar i fomentant la seva participació en les activitats setmanals, basant-se sempre
en el treball en xarxa i en la coordinació en pro de la transversalitat de les polítiques de
joventut.
Els resultats d’aquesta transversalitat són ben visibles gairebé cinc anys després de
l’obertura del Centre d’Acció jove:
-

Treball coordinat d’atenció als joves del centre obert (creació del grup
d’adolescents)

-

Inici

del

projecte

Transició

Escola-Treball

(juntament

amb

Promoció

Econòmica)
-

Foment de la formació no formal entre els joves (derivacions a l’Escola d’Adults
i al Consorci de Normalització Lingüística)

-

Coordinació amb les educadores socials per atendre casos concrets o per
definir actuacions conjuntes.

-

Col·laboració amb entitats culturals ubicades a la Fàbrica Llobet (Grup ProDansa, country.. per a la cessió d’espais)
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Actualment, el Centre d'Acció Jove compleix les següents funcions:
•

Servei d’informació juvenil

•

Espai d’autoconsulta

•

Accés a Internet

•

Servei d’assessorament i orientació laboral

•

Lloc de trobada

•

Cessió d’un espai per a petits grups

•

Aula d’estudi

•

Viver d’iniciatives juvenils (grups de joves, associacions…)

•

Espai de dinamització amb activitats d’oci

•

Espai de formació (cursos, tallers, xerrades…)

Un any més, a nivell tècnic, es reclama la necessitat de disposar d'un dinamitzador/a
juvenil per poder potenciar les funcions de l'equipament juvenil. La figura del
dinamitzador/a és essencial per al correcte desenvolupament d’un equipament juvenil.
Pel que fa als locals d'assaig, han suposat una millora al servei dels joves músics de
Calella i de la comarca. Actualment, més de 20 grups assagen als dos locals d'assaig,
disposant d'un màxim de 6 hores setmanals per a cada grup.
Consideracions de cara al 2013
Cal destacar que, amb la previsió d’inici d’obres a la Fàbrica Llobet-Guri de cara a finals
del 2013 – principis del 2014, els dos principals equipaments de la Regidoria de
Joventut desapareixeran. Preveient, però, la seva reubicació en altres indrets del
municipi, s’hauran de tenir en compte certs aspectes a millorar, sobretot en el cas dels
locals d’assaig. Pel que fa al seu funcionament, serà necessari introduir alguns canvis,
ja que el fet de no disposar de personal de control i vigilància segueix provocant certs
problemes pel que fa als horaris i material dels músics. S’hauria de valorar quins canvis
a nivell d’horari, accessos, control.. s’han de fer per evitar problemes de gestió d’un
equipament totalment necessari i que dóna resposta a una gran demanda dels joves
músics de Calella i de la comarca.
PROJECTE: INTERLOCUCIÓ JUVENIL
La participació juvenil s’entén com la capacitat dels i les joves d’incidir en la presa de
decisions de les polítiques públiques que els afecten. La gent jove ha de poder
participar no només d’una manera consultiva, sinó prenent decisions. Les polítiques de
joventut, doncs, han de considerar la participació ciutadana com una oportunitat per a
fomentar entre els joves una actitud activa envers la vida social del seu municipi.
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Seguint questa línia, l'Ajuntament de Calella i el Consell de Joves vam apostar per un
exercici de democràcia directa on els joves puguin decidir amb propostes concretes
com distribuir una part dels pressupostos d’activitats destinades a la regidoria de
joventut. Així doncs, durant l’any 2012 es va treballar per a desenvolupar el projecte del
Pressupost Participatiu de la Regidoria de Joventut amb l’eslògan “Jove, què faries per
a Calella? Tenim 7000 € per a projecte”
Tal i com s’indicava a la fase de diagnosi, el procés dels pressupostos participatius
requereix unes regles i unes fases concretes que han de quedar ben definides i
contextualitzades des de l’inici. Cada una d’aquestes fases consta de diferents accions
específiques, les quals es van temporalitzar des del maig del 2012 fins a finals del
2013, tot i que l'inici d'aquest projecte es remunta a principis de l'any 2012, amb la
consolidació del Consell de Joves i la recerca d'informació i anàlisi del les tècniques
participatives i, concretament, els pressupostos participatius.
Fase Prèvia
Fase destinada a la reactivació el grup motor del Consell de Joves i de recerca de
materials i casos previs en matèria de participació. Durant aquesta primera fase, es va
iniciar el primer contacte amb la tècnica del Programa de Foment de la Participació de
l’Agència Catalana de la Joventut, així com amb els tècnics de Santa Eulàlia de Roança
i Molins de Rei, els quals ja havien tingut experiències en pressupostos participatius,
per a rebre assessorament en la definició, planificació, execució i avaluació del
projecte.
Fase1: Presentació i organització del projecte
Una cop recopilada, contrastada i avaluada tota la informació, es van definir les regles
del joc del projecte dels pressupostos participatius: el pressupost que es destina a
debat públic, les limitacions temàtiques, els criteris de les propostes, els agents que
intervenen, la metodologia emprada i la temporalitat. A través de reunions amb el grup
motor del Consell de joves i sempre amb l'acompanyament i assessorament de
l’Agència Catalana de Joventut es va planificar i dissenyar el projecte.
Paral·lelament, es va planificar la difusió del projecte, on el grup motor del Consell de
joves i els Centres d’Educació Secundària hi tenen un paper clau. Per a la planificació
de la difusió, a més, es va comptar amb la formació del programa KNKTA’T, programa
d’assessorament en TIC i xarxes socials pel Foment de la Participació. Gràcies a
aquest assessorament, es va incloure la recurs de la butlleta electrònica per a la
presentació de propostes.

135

Fase 2: Difusió del projecte i recollida de propostes
A finals del 2012, es va programar un taller de participació activa, extret del catàleg
d’activitats de la Diputació de Barcelona i impartit per l’entitat Nexes, als diferents
cursos de primer de batxillerat dels tres centres d’educació secundària de Calella (un
total de 9 classes), amb l’objectiu de fomentar l’esperit participatiu entre els joves i
aprofitar la ocasió per a difondre i explicar el procés dels pressupostos participatius.
Paral·lelament, es va elaborar una butlleta explicativa amb un full de presentació de
propostes que es va repartir en tots els esdeveniments i espais de trobada i
d'interrelació entre joves. A tot això hi hem de sumar els mecanismes de difusió
habituals que utilitza l’ajuntament a través de la pàgina web, el facebook, la radio,
cartells, etc.
Durant aquesta fase tots els joves o grups de joves van lliurar les seves propostes.
Només s’acceptava una proposta per jove o grup de joves. Els joves poden deixar la
seva proposta als següents punts de recollida:
- Recepció de l'Escola Pia, Freta i IES Bisbe Sivilla
- A la bústia del Centre d'Acció Jove
- Butlletí electrònic, disponible a la pàgina web http://www.joventut.calella.cat/
Es van presentar un total de x propostes, 1 d’una entitat juvenil, x de grups de joves no
formals i X de joves a títol individual. Finalitzat aquest període, La Regidoria de
Joventut i el grup motor del Consell de Joves van duu a terme una primera selecció de
propostes per a descartar totes aquelles que no complien els requisits mínims
establerts a les bases.
Fase 3: Votació de les propostes
Feta la primera selecció, a principis del 2013, es va duu a terme una assemblea de
discussió de les propostes on hi van participar un total de X joves, representants de 4
de les propostes presentades. Perquè una proposta sortís escollida era imprescindible
que cada jove o grup de joves assistís a l’assemblea, on disposava d'uns minuts per
presentar i defensar la seva proposta. Després de la presentació de les 4 propostes, es
va procedir a la votació i priorització (votació individual i votació col·lectiva per
consens). Els resultats de l’assemblea es van publicar a la pàgina web de joventut de
l’Ajuntament, per tal que tots els joves puguin consultar el seguiment de tot el procés
participatiu.
Fase 4: Implementació
Un cop votades les propostes, es va planificar una trobada dels portaveus de les
propostes escollides amb la regidoria de joventut i el grup motor del Consell de Joves
per estudiar les propostes en quant a necessitats tècniques i econòmiques.
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Actualment ens trobem en aquesta fase de desenvolupament de les propostes
escollides. Les activitats o projectes han d’estar organitzats i liderats per la regidoria de
joventut, sempre amb l’ajuda i col·laboració dels promotors de la proposta. Les 3
propostes sorgides del procés participatiu s’han programat per a les següents dates:
-

Festival d’Art Jove Esclat: dies 20 i 27 d’abril, 4 de maig i 14 de setembre

-

Concurs de Rap:

-

Club de Volei Federat: durant l’any 2013

Fase 5: Valoració i avaluació
La Regidoria de Joventut i el grup motor faran un seguiment de totes les activitats que
es duen a terme. Un cop executades, a finals del 2013, es farà un informe de devolució
de resultats per a tota la ciutadania explicant com han anat les activitats sorgides del
procés participatiu. Aprofitarem l’ocasió per tornar a presentar el projecte per a l’any
següent.
Consideracions de cara al 2013
La continuïtat del projecte anirà estretament relacionada amb el paper que jugui el grup
motor del Consell de Joves. Entenem que el grup motor del Consell de Joves és un
agent clau pel desenvolupament del procés participatiu, sobretot pel que fa al contacte
amb les bases socials i la difusió i dinamització entre actors. En aquest sentit, tot i que
aquest any, finalment, s’ha pogut comptar amb la col·laboració del grup motor, s’ha de
dir que estem parlant d’un col·lectiu poc constant i organitzat i que, sovint, és fàcil que
falli.
Tal i com hem dit, però, la gent jove ha de poder participar d’una manera continuada i
no només en un moment puntual; per tant, la definició i planificació d’aquest projecte
s’ha realitzat amb l’objectiu de dur-se a terme de forma anual, sempre millorant les
febleses i errades de l’any anterior i, en la mesura del que sigui possible, incrementant
el pressupost destinat a debat públic, així com la implicació del col·lectiu jove.
Pressupost 2012

Ajuntament
Calella

de 48000 activitats

Generalitat
Catalunya

de 10000
Pressupost
Participatiu

Diputació

de 6000 activitats PLJ

1140
entitats

subvencions 4000
Neteja
equipaments

Projecte

950 PIDCES

450

taller
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Barcelona

participació
activa

TOTAL
(per
a 65950€
activitats, no inclou
neteja
ni
subvencions)
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Avaluació pla local de joventut 2010 - 2013
AUTONOMIA I QUALITAT DE VIDA
Eix de treball: Treball i formació
Projecte: Transició Escola-Treball
El projecte Transició Escola Treball s’està desenvolupant des del març de
2007 i persegueix l’objectiu d’afavorir que cada adolescent trobi informació i
orientació suficients per prendre decisions que li afecten decisivament en
acabar l'ESO i que acabaran configurant el seu projecte vital.
Partint d’aquesta base, des de l’any 2007, les àrees de Joventut i de Promoció
Econòmica de l'Ajuntament de Calella col·laboren per facilitar la inserció laboral
dels joves, desenvolupant accions d’informació i assessorament per tal de
potenciar l’acompanyament individualitzat en la seva inserció.
El projecte de “Transició Escola-Treball” s'ha basat en oferir un servei proper
d’assessorament, orientació i seguiment a tots aquells joves apuntats al Servei
Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Calella, amb l’objectiu d’oferir-los suport
per augmentar les expectatives formatives i laborals.
Aquest projecte s’ha desenvolupat paral·lelament al projecte del Consell
Comarcal del Maresme, amb el mateix nom, que ha permès que

els

professionals de joventut haguem pogut participar de sessions de treball amb
altres professionals per tal de millorar les nostres actuacions i per reflexionar
sobre els recursos i tècniques que utilitzem.
Tot i que, a diferència de períodes anteriors, des de l’any 2012 no s’ha pogut
comptar amb el suport d’una dinamitzadora juvenil que es dediqui
exclusivament a fer el seguiment de tots els i les joves, l’Ajuntament de Calella
ha seguit sumant esforços per a poder garantir la continuïtat d’aquest projecte.
Així doncs, des d’inicis de l’any 2012 la tècnica de joventut dedica una part
important de la seva jornada laboral (10 hores setmanals) a fer el seguiment i
assessorament de tots els joves d’edats compreses entre els 16 i 30 anys
apuntats al Servei Local d'Ocupació de l'Ajuntament de Calella. Els joves
necessiten continuïtat, seguiment i, sobretot, tenir un referent on poder adreçar
els seus dubtes, consultes i inseguretats.
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Una de les dades més significatives que posen en evidència l’èxit de la
continuïtat d’aquest projecte, ha estat el permanent augment d’usuaris del
Servei Local d'Ocupació. A 31 de desembre de 2011 hi havia 46 joves entre 16
i 30 anys apuntats al Servei Local d’Ocupació. L'increment ha estat progressiu,
fins arribar als 151 usuaris entre 16 i 30 anys que hi havia apuntats al servei
en data 31 de desembre de 2015.
Paral·lelament a l’acompanyament individualitzat als joves, s’han anat realitzant
sessions de treball i monogràfics temàtics de caire transversal relatius a
l’orientació laboral i a la definició del propi projecte professional. Gràcies al
suport del Consell Comarcal del Maresme, s’han realitzat sessions periòdiques
de formació com la de “Construeix el teu projecte professional” o “Capital
competencial transversal”.
Aquestes accions s'han complementat amb el curs de monitors/es de lleure
(intensiu durant Setmana Santa), el de premonitors/es de lleure, el d’anglès,
així com tota l’oferta formativa de l’àrea d’Educació (Formació d’Adults) i l’àrea
de Cultura (Biblioteca) de l’Ajuntament de Calella.
Fins fa 2 anys, l’àrea d’Educació organitzava la Quinzena de l’orientació
educativa i professional. Es feien xerrades d’orientació per alumnes de 4t
d’ESO i 2n Batxillerat, així com una mostra dels cicles formatius de grau mitjà
que es poden estudiar a Calella. Paral·lelament, l’àrea de Promoció Econòmica
realitzava xerrades sobre la cerca de feina i la creació d’empreses. Tot i que
aquesta actuació es valorava positivament, calia incorporar canvis que
milloressin l’orientació i l’assessorament dels joves estudiants, tals com establir
un cicle d’orientació i inserció estable als 3 centres de secundària (l’Escola Pia
no hi participava), amb la participació de l’Ajuntament i les empreses de la
ciutat i coordinat amb la orientació que ja fan els psicopedagogs, però l’actuació
era complicada de lligar amb els centres i va deixar d’organitzar-se.

Projecte: Accés al món laboral
L’any 2013, de la mà de l’àrea de Promoció Econòmica, es va apostar per una
actuació

basada

en el

desenvolupament

competencial

per

mitjà

de

l'encetament de processos de cerca activa de feina i de projecció de marca
personal per part dels usuaris/àries del SLO. Aquesta actuació s’ha acabat
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consolidant en els tallers “Troba la teva feina”, amb un format de 16 sessions,
que se celebren 3 vegades l’any, el primer, segon i quart trimestre.
Aquesta actuació s’estructura en forma d’itinerari, en tant que aquest format
permet un major dinamisme i una major atenció a les persones participants,
durant un període proper als 2 mesos, en què la persona pot conèixer el model
de desenvolupament de competències i millorar el coneixement - i domini
efectiu - de les eines i les fases de la cerca activa de feina, fent una autèntica
immersió en la identificació de competències personals i professionals i del seu
propi capital competencial. No s'entén com un curs ni com una acció formativa,
ja que ofereix una revisió personalitzada de les necessitats, possibilitats i
mancances de cada usuari/ària en relació al seu posicionament real com a
candidat/a en les dinàmiques pròpies del mercat de treball.
Cal advertir que la proposta no substitueix el seguiment personalitzat i periòdic
del SLO, sinó que n'actua com a complement. De fet, cal entendre que la
proposta de tallers ofereix una immersió pràctica en els requeriments personals
i professionals del procés de cerca de feina que, un cop acabada, ha de
prendre forma, en funció del 'tempo' de cada procés de cerca de feina i de les
particularitats i necessitats específiques de cada persona. Així les coses, es du
a terme un acompanyament individualitzat als participants, abans del projecte,
en acabar cada bloc conceptual, en acabat el taller i perfilat/encetat el propi pla
de cerca activa de feina, per resseguir-ne la seva evolució i el seu grau
d’execució.
De forma opcional, la proposta preveu una sèrie de sessions vinculades al
desenvolupament de competències digitals, com és la certificació ACTIC, la
creació de la identitat digital i la presentació de la marca personal en format
digital (vídeo CV, alta de perfils personals a xarxes socials de caràcter
professional, com ara Linkedin, Twitter, blogs, etc.). A més, per aquells casos
en què es faci notòria la necessitat d'un suport formatiu pel que fa a la
consolidació de coneixements d'ofimàtica bàsica o la superació de la prova
d'ACTIC (nivell bàsic), el personal tècnic del SLO proposa als usuaris/àries dels
Tallers derivacions efectives a accions formatives que cobreixin aquestes
necessitats formatives.
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Edat

Desembre 2011

Desembre 2015

Menys de 20 anys

33

24

20-24 anys

126

94

25-29 anys

216

99

Total joves aturats

375

217

Total atur a Calella

1939

1500

% atur juvenil

19,34%

14,47%

Font: Servei Local d’Ocupació

Tal com es pot observar en les dades obtingudes del Servei Local d’Ocupació,
des del desembre 2011 (just abans d’iniciar més intensament les accions
d'orientació laboral per a joves) fins al desembre 2015, s'ha produït un
descens de l'atur juvenil a Calella del 4,87%. D’aquesta manera podem
afirmar que, a través de l'acompanyament i l'orientació, s’ha millorat el nivell
d’ocupabilitat dels joves apuntats al Servei Local d’Ocupació de Calella.

Eix de treball: Accés a l’habitatge
Projecte: Accés a l’habitatge
Pel que fa a l’actuació de donar informació i assessorament en temes relatius a
l’habitatge, cal destacar que s’ha desenvolupat bàsicament mitjançant les
consultes que els joves adrecen a la Regidoria de Joventut.
L’eix de treball entorn l’habitatge és un dels menys desenvolupats del Pla Local
de Joventut, ja que les consultes es deriven a la Fundació Habitat Solidari, un
servei compartit entre l’Ajuntament i Càritas per facilitar el lloguer social.
El servei de Mediació pel lloguer social està adreçat a persones i famílies amb
problemàtiques socials i que sovint són usuaris dels Serveis Socials.
L’Ajuntament de Calella feia temps que valorava la incidència del servei per tal
de facilitar el seu accés a més joves de Calella. Així doncs, des del 2013 l’àrea
de Joventut ha iniciat una nova actuació, obrint una convocatòria anual de
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subvencions adreçades a persones joves per al pagament de lloguer. Es tracta
d’una subvenció de 500 € que es concedeix a les persones sol·licitants que
compleixen els requisits establerts a les bases.

Eix de treball: Mobilitat
Projecte: Mobilitat Internacional
El servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme és un projecte impulsat
pels ajuntaments d’Alella, Arenys de Mar, Arenys de Munt, Cabrera de Mar,
Cabrils, Calella, Canet de Mar, El Masnou, Malgrat de Mar, Mataró, Òrrius,
Palafolls, Pineda de Mar, Premià de Dalt, Sant Andreu de Llavaneres, Sant
Cebrià de Vallalta, Sant Iscle de Vallalta, Sant Pol de Mar, Sant Vicenç de
Montalt, Teià, Tordera, Vilassar de Dalt i Vilassar de Mar amb el suport i
coordinació del Consell Comarcal del Maresme amb l’objectiu de poder atendre
de forma adequada les demandes dels joves en l’àmbit de la mobilitat
internacional.
El servei es va crear al Setembre de 2012 amb un període de proba de 6
mesos i ofereix els següents serveis:
-

Informació, orientació i assessorament sobre les opcions que els joves
tenen al teu abast per fer una estada en un altre país. Poden rebre
informació personalitzada a l'Assessoria Presencial, on una professional
especialitzada en mobilitat internacional per a joves els atén de forma
individual i orienta perquè puguin concretar i donar forma al seu projecte
de mobilitat. També reben informació dels 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.).

-

Servei de suport online als professionals dels municipis participants

-

Oferta periòdica de tallers i formacions grupals sobre temes concrets
relacionats amb la mobilitat internacional dels i les joves.

-

Butlletí Mensual de Mobilitat Internacional jove, perquè puguis disposar
de forma periòdica de notícies i informacions de projectes i oportunitats
concretes per fer una estada en una altre país.

Des de la posada en marxa de la prova pilot (setembre 2012) fins al novembre
del 2015, s’ha atès un total de 19 usuaris del municipi de Calella, derivant-ne
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13 a l’assessoria presencial. Al tallers realitzats als diferents municipis,
l’assistència de joves calellencs ha estat d’un total de 10 joves i, pel que fa al
taller realitzat a Calella el dia 26 de novembre de 2012 sobre Feina i Pràctiques
a l’estranger va tenir l’assistència d’un total de 14 joves dels diferents municipis
de la zona.

Projecte: Mobilitat Segura
Pel que fa al projecte de mobilitat segura, la Regidoria d’Educació organitza
cada any la campanya “Game Over” per la prevenció d’accidents de trànsit.
Es tracta d’un programa de prevenció d’accidents que té com a objectiu
sensibilitzar als joves a fi de que desenvolupin comportaments responsables,
adoptin actituds de prudència i prenguin les mesures de seguretat necessàries
en conduir un vehicle de motor i en practicar activitats esportives, de lleure o
que comportin risc.
El programa de prevenció de lesions medul·lars i cerebrals “GAME OVER” a
càrrec de l’Institut Guttman, s’adreça als estudiants de 3r d’ESO. Les sessions
són desenvolupades per monitors afectats de discapacitat física, que es
desplacen a les escoles i que, amb material audiovisual i imprès elaborat
expressament, propicien entre els joves un intens debat entorn als accidents,
les seves causes i la manera de prevenir-los.

Eix de treball: Salut
Projecte:

Pla

intermunicipal

de

drogodependències

de

l’Alt

Maresme
L’eix de treball salut es basa en la promoció d’hàbits saludables i la reducció de
conductes de risc. Al tractar-se d’actuacions on els resultats no es poden
avaluar si no és a llarg termini, resulta bàsica la coordinació i el treball en xarxa
amb els altres agents implicats.
En aquest sentit, la transversalitat es tradueix en el Pla Intermunicipal de
Drogodependències de l’Alt Maresme, on mitjançant les reunions trimestrals de
circuits on hi participen els centres d’educació secundària, els tècnics
d’educació, serveis socials, esports i joventut, els professionals del CAP i de
l’Hospital de Calella, la Policia Local i els Mossos, es planifiquen i es valoren
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actuacions conjuntes.
Cada any es realitzen una mitjana de 4 reunions, a través de les quals es
programen diferents actuacions per afavorir la promoció d'hàbits saludables,
adquirir estratègies per superar la pressió dels iguals i de la societat de consum
envers el consum de tòxics, conèixer conseqüències del consum de tòxics, així
com desenvolupar una actitud responsable envers la pròpia salut.
1. Programa “Celebrem els dies mundials”
La commemoració dels Dies Mundials referents a la Salut ens proporciona un
marc i un context per tal de poder fer actuacions de prevenció i promoció de la
salut en tots els àmbits. Durant els darrers anys, s’han establert varies
actuacions tant als centres educatius com a l’espai públic, al voltant de dates
significatives:
14 de febrer: Dia Europeu de la Salut Sexual
7 d’abril: Dia Mundial de la Salut
31 de maig: Dia Mundial sense Fum
15 de novembre: Dia Mundial sense Alcohol
1 de desembre: Dia Mundial de lluita contra el Sida
2. Programa d’Educació per a la Salut a l’Escola
En el marc d’aquest programa es situen tots els tallers relacionats amb salut
que coordina el Programa Intermunicipal amb el suport de l’Àrea d’Educació.
Són tallers realitzats anualment tant a primària com a secundària al voltant de
la prevenció del consum de tabac, de drogues, TCA i SIDA.
A l’Educació Secundària els últims anys s’han realitzat els següents tallers:
-

Taller “Magrado tal com sóc” de prevenció dels trastorns del
comportament alimentari per alumnes de 1er d’ESO, impartit per
Fundació IMA

-

Taller “Begudes energètiques” de prevenció del consum d’aquestes
begudes a alumnes de 1r d’ESO, impartit pel Programa de
Drogodependències

-

Taller “parlem de Sexe” i l’Espai de Conversa “Què noi/a, parlem de
sexe?” als alumnes de 3er d’ESO, realitzat per l’infermer de Salut i
Escola de l’ABS i la responsable del Programa Intermunicipal de
Drogodependències.
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-

Taller “Veritats i mentides sobre el cànnabis”, taller de prevenció del
consum de cànnabis impartit i dissenyat pel PiD

-

Taller “El charlatan i els mites sobre el cànnabis”, realitzat a l’hora del
pati per un actor, la tècnica de joventut i la responsable del Programa
Intermunicipal de Drogodependències.

3. Programa de RdD en l’oci nocturn:
-

Paradeta del PID:

Estand que s’instal·la algun dels dies de les festes majors o altres festes
significatives amb material de prevenció i reducció de danys. L’estand ofereix
material divulgatiu als joves que s’apropen i se’ls ensenya a col•locar
preservatius i a fer servir alcoholímetres d’un sol ús.
-

Formació “Dispensació responsable d’Alcohol” a les entitats de
Barraques:

Formació del personal que dispensa begudes durant les Festes Majors a
Barraques. Es tracta d’una xerrada de dues hores sobre el consum d’alcohol,
els seus efectes, reducció de danys i l’àmbit legislatiu.
4. Canvi de marxa:
Espectacle interactiu que es fa cada dos anys amb alumnes de batxillerat i
cicles formatius. Es tracta d'una pertita obra de teatre a partir de la qual es
convida a un policia local, un bomber, un tècnic del SEM, una víctima
d'accident i un familiar a explicar com els ha afectat emocionalment algun
accident o el seu propi.
5. Anem de festa:
Teatre Fòrum realitzat anualment per la companyia Impacta't i adreçat a joves
de 4t d'ESO per a reflexionar sobre el consum abusiu d'alcohol.
6. Programa psicoeducatiu per Joves A+:
Programa de sis sessions dissenyat i impartit per l'Educadora de la Unitat
d'Atenció a les Drogodependències de Calella i la coordinadora del PiD. Es
tracta de treballar habilitats socials per tal de prevenir conductes de risc. Es
realitza a les escoles o centres que ho sol·liciten.
7. Taller Cuina sense Pares
Taller de la Diputació de Barcelona i impartit per una nutricionista que ensenya
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a cuinar a joves d’entre 14 a 18 anys amb l’objectiu de promoure els hàbits
d’alimentació saludables i apropar als joves a la cuina, ensenyant-los receptes
senzilles i amb productes i procediments d’elaboració del seu abast.
8. Curs agents de salut:
Curs de 50 hores teòriques i pràctiques impartit per la coordinadora del PiD per
tal de formar joves que portin el missatge de prevenció o de promoció de la
salut a altres joves.

Projecte: Salut i Escola
Servei confidencial i d’accés lliure especialment adreçat als nois/es de 14-16
anys, tercer i quart d'ESO, dels centres d’educació secundària. Consulta oberta
i anònima per resoldre dubtes de sexualitat i afectivitat, drogodependències
alcohol i tabac, alimentació, activitat física, violència o maltractaments, trastorn
mental o de salut.
Abans els centres educatius tenien una hora fixa d’atenció setmanal, però ara
l’educadora es desplaça a en funció de la demanda del centre.

Projecte: Tarda jove
La Tarda Jove al CAP és un servei d’informació i assessorament que ofereix el
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya de forma totalment
confidencial i gratuïta a tots els joves. Durant una tarda a la setmana, la
llevadora del CAP pot rebre les consultes de qualsevol jove per resoldre dubtes
sobre qualsevol tema de salut (alimentació, consum de substàncies,
sexualitat...). Alhora, aquest servei es combina amb uns tallers d’educació
sexual que es realitzen als centres educatius cada any, on s’aprofita per fer
difusió del servei.

Unitat Atenció a les Drogodependències (UAD)
Servei públic especialitzat en l’atenció i tractament a les persones que tenen
problemes relacionats amb l’ús de drogues. Servei confidencial i d’accés lliure
ubicat a l’Hospital de Calella.
L’equip de la UAD està format per educadores socials, metges, psicòlegs,
infermers i treballadora social i ofereix:
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- Informació i orientació sobre els efectes i problemes relacionats amb les
drogues
- Diagnòstic i atenció mèdica, psicològica i social dels trastorns relacionats
amb les drogues.

Eix de treball: Alternatives d’oci
L’oci i la dinamització juvenil són dos dels elements més característics per
definir el col·lectiu jove. Són actuacions que van molt més enllà de la diversió i
es converteixen en processos de socialització, de tracte entre iguals i de
coneixement de l’entorn i dels serveis municipals.
Les polítiques de joventut han de considerar les alternatives d’oci com una
oportunitat única per a fomentar entre els joves una actitud activa envers la vida
social del seu municipi.
El Pla Local de Joventut 2010-2013 inclou una línia d'actuació dedicada a les
alternatives d'oci i culturals, que pretén consolidar una programació d'oci
alternatiu fent èmfasi en les activitats lúdiques i culturals.

Projecte: Oci alternatiu
El projecte d'oci alternatiu inclou tot un seguit d'actuacions diverses que
pretenen fomentar que els joves gaudeixin del seu temps d'oci des d'una
vessant més creativa i que desenvolupin les seves habilitats socials i de relació
entre iguals.
Els joves adolescents (entre 13 i 17 anys) constitueixen un dels subgrups de
joves més afectats per l’absència de serveis, programacions i espais de relació.
Per tot això, són necessaris aquests espais d’intervenció socioeducativa, on la
comunicació, la relació i la confiança que s’estableix amb els joves és el que
dóna sentit a les polítiques de joventut.
La Regidoria de Joventut porta més de 4 anys desenvolupant activitats d'oci per
a joves des de l'obertura del Centre d'Acció Jove l’any 2007.
Pel que fa a l’actuació dels “Divendres Moguts”, tot i que durant els anys 2010 i
2011 es van organitzar moltes activitats, la Regidoria de Joventut va fer una
avaluació del projecte i va valorar que sempre acabava participant-hi un
nombre de joves molt reduït (sempre eren de 5 a 10 joves del Centre Obert).
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Així doncs, es va decidir continuar programant activitats d’oci alternatiu al
Centre d’Acció Jove amb el mateix format que dels Divendres Moguts, però
sense oferir-se de forma fixa cada divendres, sinó organitzant-se quan hi ha
una demanda real i suficient per realitzar algun taller o activitat, ja sigui
formatiu, cultural, d’oci, esportiu, etc.
S’ha de destacar, però, que les activitats i tallers d’oci ofertats durant els
darrers anys no han estat masses degut a un factor important: el fet de que no
hi hagi un/a professional dedicat/da exclusivament a la dinamització de l’espai
jove fa que aquest espai tant sols es pugui obrir al públic dues tardes la
setmana i, per tant, els usuaris perden l’hàbit de freqüentar-lo, sumant-hi aquí
la poca demanda generalitzada per part del col·lectiu de joves en realitzar
activitats d’oci alternatiu al Centre d’Acció Jove.
Tot i així, hi ha certes activitats organitzades durant l’estiu que no han deixat de
programar-se responent a la demanda juvenil:
-

Sortida a Port Aventura (coordinada entre diferents municipis del
Maresme.

-

Sortida a Water World (coordinada entre diferents municipis del
Maresme.

-

Taller demostratiu “cuina sense pares”

-

Aquest estiu Activa’t: els darrers estius (2013, 2014 i 2015) catàleg
on es recullen les activitats i tallers destinats al col·lectiu de joves
durant els mesos d’estiu. S’hi recullen tant les activitats que
organitza la mateixa regidoria, com les activitats i tallers i les que
organitzen les entitats municipals.

-

X Gimcana de Festa Major promoguda per Creu Roja Joventut

De cara a les properes temporades no està clar que aquestes activitats d’oci
alternatiu es puguin realitzar. Un dels aspectes a destacar és el paper de
l’equipament juvenil com espai de socialització i de dinamització d’activitats
culturals per als joves. Sens dubte la dinamització juvenil no s’aconsegueix ni
es consolida sense un espai on els joves se sentin còmodes per fer propostes i
per participar de manera directa. En aquest sentit, seria adient disposar d’un
espai, dinamitzar per un professional, amb un ampli d’obertura i una
programació estable d’activitats.
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Projecte: Festes Joves
Pels que fa al projectes de les festes joves, es concreta en els concerts joves
que s’organitzen en motiu de les dues festes majors de Calella, una al juny i
l’altra, al setembre.
L’organització dels concerts es fa conjuntament amb algunes entitats locals que
des de fa més de deu anys s’impliquen i col·laboren en el muntatge dels
concerts, sobretot pel que fa a

la programació dels grups musicals i del

muntatge del servei de bar.
Alhora, s’ha treballat conjuntament amb la Policia Local per tal de millorar el
sistema de seguretat i prevenció dels actes festius. S’ha reforçat la seguretat
privada així com el servei de prevenció de Creu Roja. Aquest és un dels
aspectes que més han millorat pel que fa a l’organització de les festes joves, ja
que s’han reduït els incidents i s’ha pogut donar una resposta ràpida i efectiva a
cada situació.

Projecte: Joves creadors
A nivell de creació cultural i artística, la Regidoria de Joventut participava en el
concurs de Música Jove Giramaresme, que agrupava a molts municipis de l’Alt
Maresme. Era un concurs musical que la Regidoria de Joventut valorava de
forma molt positiva, però, degut a la desvinculació de molts municipis, va
perdre tota la seva essència i format inicials i s’ha deixat de fer.
Des de fa anys, l’àrea de cultura de l’Ajuntament de Calella, amb la
col·laboració de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona,
organitza Les Nits d’Estiu, un festival de música amb una programació de més
de 15 espectacles que durant els mesos d’estiu succeeixen a diferents espais
emblemàtics de la ciutat. El festival “NEC’12” es va voler ampliar al col·lectiu a
qui anava dirigit, obrint-lo als i les joves de Calella que sovint tenien la imatge
d’aquest festival com una mica carca o avorrit. Així doncs, l’Associació de
Joves Artistes de Calella, va col·laborar en la programació de certs concerts
com el de Manuelson i Micu al Parc Dalmau o Pep Romaguera i Pedro Salazar
al pati del Museu Arxiu.
Un altre dels projectes que any rere any es va anar consolidant en l’oferta
cultural adreçada al jovent de Calella és el Festival d’Art Jove Esclat. Es
tractava d’una iniciativa de l’Associació de Joves Artistes de Calella (AJAC) que
pretenia oferir una diada festiva plena d’activitats i tallers (pintura, teatre, circ,
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malabars...) gratuïts pels joves del municipi amb actuacions musicals de
formacions locals i de la comarca. A finals del 2013, però, l’AJAC es va
dissoldre i l’Esclat va deixar d’organitzar-se.
La darrera acció que contempla el projecte “Joves Creadors” és la de Cultures
urbanes, que consisteix en la programació d’activitats relacionades amb noves
formes de creació i expressió artístiques, com serien els grafits, el hip hop,
l’skate... Aquestes activitats tenen el comú denominador d’haver-se originat al
carrer, als espais públics... habitualment utilitzats pels joves com a espai de
trobada i de socialització. L’Àrea de Joventut ha volgut donar resposta a aquest
col·lectiu de joves que sovint no són usuaris d’equipaments juvenils, com
poden ser els joves grafiters o aficionats al hip hop o al breakdance.
Durant 3 anys (del 2010 al 2012), fruit d'una demanda concreta d'un grup de
joves, es va organitzar un curs de breakdance obert a tothom, però sorgit d’un
grup de joves que ballaven al carrer i que sovint molestaven a veïns i
comerciants. Va ser una experiència positiva, ja que van ser els mateixos joves
que després de rebre algunes queixes es van adreçar al Centre d'Acció Jove a
buscar una solució. L’últim any, ja no necessitaven un professor i van crear un
grup d’uns 20 joves de 15 a 20 anys anomenat “Fanatix Fanaticos del ritmo”
liderat per un noi de 30 anys i simplement necessitaven la cessió d’un espai per
a poder assajar. Amb la cessió d’aquest espai dos tardes a la setmana, es va
aconseguir que aquests joves tinguessin un contacte setmanal amb la tècnica
de joventut i, per tant, col·laboressin en diferents activitats municipals. A partir
del 2013, el noi de 30 anys es va establir a Canet i el grup es va anar dissolent.
D’altra banda, durant un parell d’anys, l’àrea de Joventut va organitzar el
concurs Rap Maresme de forma mancomunada amb altres ajuntaments de la
zona. L’any 2012 es va realitzar la segona edició d’aquest concurs juntament
amb els municipis de Pineda de mar, Palafolls i Tordera. Es tractava d'una
proposta feta per un grup de joves de Tordera per dinamitzar els joves
interessats en el rap i el hip-hop. La valoració de l’Ajuntament de Calella de
l’última edició no és massa positiva, ja que el grup de joves promotors de la
proposta, no estaven massa ben organitzats pel que fa a horaris, criteris
d’avaluació, jurat i entrega de premis. A més, la participació de joves en les
dues últimes edicions va ser força baixa (tot i que al 2012 s’hagués canviat
l’espai on realitzar-ho amb l’objectiu de fer-ho més accessible als joves) i amb
pràcticament cap jove del municipi de Calella.
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CULTURA PARTICIPATIVA
Eix transversal: Dinamització juvenil
Projecte: Dinamització IES
Més enllà de les activitats de dinamització juvenil que es realitzen a través de
les activitats i tallers que s’organitzen al Centre d’Acció Jove, es continua
fomentant la participació mitjançant el contacte directe amb els centres
educatius de secundària.
Fins l’any 2013 el contacte amb els centres de secundarà es feia a través del
programa PIDCES de la Diputació de Barcelona, un programa que dóna suport
a les regidories de joventut per a la realització d’activitats d’informació,
assessorament i formació per als estudiants de secundària. S’estructurava en 2
línies d’actuació bàsica: el punt d’informació jove dos cops per setmana i la
dinamització de l’hora del pati amb activitats lúdiques i esportives.
A partir del 2014, el suport ofert per la Diputació de Barcelona va canviar i des
de la regidoria es va valorar la continuïtat del PIDCES com a tal. D’una banda,
la falta de pressupost per programar activitats durant l’hora del pati i, d’altra
banda, la manca de recursos humans per poder anar al punt d’informació
durant l’hora del pati, van fer replantejar el projecte. Fins aleshores la tècnica
de joventut es desplaçava 2 cops per setmana a l’hora del pati del Bisbe Sivilla
i es va considerar que era important anar també a l’Escola Pia i al Freta per tal
de mantenir contacte amb els joves de tots els centres de secundària. Així
doncs, des del 2014, les actuacions que es duen a terme a l’hora del pati dels 3
centres de secundària són puntuals en funció de dates senyalades, com les
diferents activitats programades arrel de la coordinació del PIDAM per la
promoció de la salut, taller de creació de punt de llibre-imant per Sant Jordi,
tallers al voltant del dia mundial contra la violència de gènere, etc.
A més, els darrers anys s’han consolidat 3 tallers que es duen a terme per part
de la tècnica de joventut als 3 centres educatius dins les aules:
-

Presentació de l’àrea de joventut: a principi de curs la tècnica de
joventut es desplaça als 3 centres educatius per a fer un passa-classes
als alumnes de 1er d’ESO per a donar a conèixer la regidoria de
joventut i presentar les activitats i serveis que ofereix.
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-

Solidaritat: taller de dues sessions impartit als alumnes de 2n d’ESO per
part de la tècnica de joventut i un membre del Consell de Solidaritat al
voltant de l’exposició “Calella és Solidària”. En la primera sessió,
s’enceta un treball al voltant d’un quadren de preguntes i es compta
amb la presencia d’una persona refugiada que explica com és la vida
en el seu país d’origen i els motius que l’han fet marxar. En la segona
sessió, els alumnes visiten l’exposició guiada per un membre del
Consell i es comenten les conclusions extretes de tot el taller.

-

Participació: taller de dues sessions impartit als alumnes de 1er de
batxillerat per part de la tècnica de joventut i un grup de formadorsmultiplicadors. La primera sessió té una vessant teoricopràctica molt
participativa amb diferents dinàmiques. La segona sessió consisteix a
aplicar els conceptes apresos en l’anterior sessió mitjançant eines que
fomentin la participació dels joves, tant a nivell local com nacional o
internacional.

Projecte: Accés a la informació
La interlocució juvenil és l’estratègia principal per a crear i consolidar espais de
diàleg i participació de caràcter estable. Es treballa amb les entitats juvenils
per establir una relació de col·laboració que permeti ampliar les activitats
adreçades al joves. En aquest sentit, la Regidoria de Joventut ha fet un esforç
en millorar les eines de comunicació i informació vers els joves.
Existeixen eines de comunicació com la web de joventut de l’Ajuntament de
Calella (http://www.joventut.calella.cat), la pàgina al Facebook del Centre
d’Acció Jove (www.facebook.com/centredacciojove), així com la pàgina al
Facebook de Calellaésmés (www.facebook.com/calellaesmes) des de la qual
es fa difusió de totes les activitats que es duen a terme al municipi de Calella,
entre les quals hi apareixen les activitats de la Regidoria de Joventut.
Paral·lelament, l’Ajuntament publica i reparteix a tots els habitants del municipi
el butlletí trimestral “L’Ajuntament Informa”, a través del qual s’informa a la
ciutadania dels projectes més importants que es duen a terme al nostre
municipi. Als butlletí sol sortir una noticia sobre els projectes més importants
de la regidoria, com el Pressupost Participatiu o les subvencions d’habitatge.
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No hem de deixar de banda, les consultes dels joves adreçades al mail de
joventut i, des de fa pocs mesos, la incorporació del whatsapp també ha
permès millorar la comunicació de la regidora amb els joves. Tot i així, som
conscients que moltes de les activitats no arriben als joves de Calella i es fa
necessari buscar altres estratègies de comunicació.

Eix de treball: Associacionisme i iniciatives juvenils
Projecte: Suport a entitats
A Calella, tot i haver-hi un gran teixit associatiu, actualment, només n’hi ha
dues entitats juvenils: l’Agrupament Escolta Montnegre i Creu Roja Joventut. La
relació amb les entitats és diferent en cada cas. La relació amb l’Agrupament
Escolta Montnegre es basa en facilitar la logística per al desenvolupament de
les seves pròpies activitats, doncs es tracta d’una entitat força autònoma i amb
una programació d’activitats més fixa. En canvi, la relació amb Creu Roja
Joventut, tot i ser molt més puntual que amb l’Agrupament, és més de
col·laboració organitzant conjuntament activitats, com la Gimcana de la Festa
Major i el curs de premonitors.
A banda d’aquest tipus de suport, anualment, es concedeix una subvenció
nominativa a l’Agrupament Escolta Montnegre, d’acord als pressupostos
municipals. Cal remarcar que l’any 2012, tot i haver aprovat unes bases
específiques per a la concessió de subvencions a entitats juvenils, Creu Roja
no va sol·licitar aquesta subvenció i la única entitat beneficiària va seguir sent
l’Agrupament Escolta Montnegre.
Finalment, l’àrea de Joventut ofereix suport i assessorament a aquells joves
que vulguin crear una entitat. De fet, la Regidoria de Joventut va estar
assessorant a un grup de joves en tots els tràmits de creació de l’entitat,
garantint així la consolidació de la nova entitat Udols de Foc. Diables de Calella
a finals del 2012.

Projecte: Cessió d’espais i equipaments
L'Ajuntament de Calella ha continuat mantenint els dos equipaments juvenils de
la ciutat: el Centre d'Acció Jove i els locals d'assaig per a joves músics.
Per un costat, el Centre d'Acció Jove continua com a espai de dinamització
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juvenil, sobretot per als joves entre 13 i 17 anys. Projectes com la programació
d’activitats d’oci alternatiu o el de Transició Escola Treball i la col·laboració amb
altres serveis municipals com el centre obert, prenen sentit disposant d'un espai
dedicat exclusivament a la dinamització juvenil.
Des de la seva obertura l'octubre de 2007, el Centre d'Acció Jove ha anat
variant el seu horari d'atenció (en funció de poder disposar d'un dinamitzador o
no), però sempre s'ha intentat obrir un mínim de dues tardes a la setmana.
Compleix bàsicament una funció d'atenció a joves, donant-los suport en el
seguiment escolar i fomentant la seva participació en les activitats setmanals,
basant-se sempre en el treball en xarxa i en la coordinació en pro de la
transversalitat de les polítiques de joventut.
Els resultats d’aquesta transversalitat són ben visibles gairebé cinc anys
després de l’obertura del Centre d’Acció jove:
-

Treball coordinat d’atenció als joves del centre obert (creació del grup
d’adolescents)

-

Inici del projecte Transició Escola-Treball (juntament amb Promoció
Econòmica)

-

Foment de la formació no formal entre els joves (derivacions a l’Escola
d’Adults i al Consorci de Normalització Lingüística)

-

Coordinació amb les educadores socials per atendre casos concrets o
per definir actuacions conjuntes.

-

Col·laboració amb entitats culturals ubicades a la Fàbrica Llobet (Grup
Pro-Dansa, country.. per a la cessió d’espais)

Actualment, el Centre d'Acció Jove compleix les següents funcions:
•

Servei d’informació juvenil

•

Espai d’autoconsulta

•

Accés a Internet

•

Servei d’assessorament i orientació laboral

•

Servei d’assessorament en mobilitat internacional

•

Lloc de trobada

•

Cessió d’un espai per a petits grups

•

Aula d’estudi

•

Viver d’iniciatives juvenils (grups de joves, associacions…)

•

Espai de dinamització amb activitats d’oci
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•

Espai de formació (cursos, tallers, xerrades…)

Tot i així, a nivell tècnic, els darrers anys s’ha reclamat la necessitat de
disposar d'un dinamitzador/a juvenil per poder potenciar les funcions de
l'equipament juvenil. La figura del dinamitzador/a és essencial per al correcte
desenvolupament d’un equipament juvenil.
Pel que fa als locals d'assaig, han suposat una millora al servei dels joves
músics de Calella i de la comarca. Actualment, més de 10 grups assagen als
dos locals d'assaig, disposant d'un màxim de 6 hores setmanals per a cada
grup. Pel que fa al seu funcionament, es creu necessari introduir alguns canvis,
ja que el fet de no disposar de personal de control i vigilància segueix
provocant certs problemes pel que fa als horaris i material dels músics. S’hauria
de valorar quins canvis a nivell d’horari, accessos, control.. s’han de fer per
evitar problemes de gestió d’un equipament totalment necessari i que dóna
resposta a una gran demanda dels joves músics de Calella i de la comarca.
Cal destacar que, amb la previsió d’inici d’obres a la Fàbrica Llobet-Guri, els
dos principals equipaments de la Regidoria de Joventut desapareixeran.
Preveient, però, la seva reubicació en altres indrets del municipi, s’hauran de
tenir en compte tots aquests aspectes a millorar.

Projecte: Interlocució juvenil
La participació juvenil s’entén com la capacitat dels i les joves d’incidir en la
presa de decisions de les polítiques públiques que els afecten. La gent jove ha
de poder participar no només d’una manera consultiva, sinó prenent decisions.
Les polítiques de joventut, doncs, han de considerar la participació ciutadana
com una oportunitat per a fomentar entre els joves una actitud activa envers la
vida social del seu municipi.
Seguint aquesta línia, l'Ajuntament de Calella ha apostat per un exercici de
democràcia directa on els joves poden decidir amb propostes concretes com
distribuir una part del pressupost d’activitats destinades a la regidoria de
joventut. Així doncs, des de l’any 2012 s’ha desenvolupat el projecte del
Pressupost Participatiu de la Regidoria de Joventut amb l’eslògan “Jove, què
faries per a Calella? Tenim 10.000 € per a projecte. Digues la teva”.
Tal i com hem dit, la gent jove ha de poder participar d’una manera continuada i
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no només en un moment puntual; per tant, la definició i planificació d’aquest
projecte s’ha realitzat amb l’objectiu de dur-se a terme de forma anual, sempre
millorant les febleses i errades de l’any anterior i, en la mesura del que sigui
possible, incrementant el pressupost destinat a debat públic, així com la
implicació del col·lectiu jove.
Pel que fa a la interlocució juvenil, la continuïtat de molts projectes sol anar
estretament relacionada amb el paper que jugui un Consell de Joves. Entenem
que el Consell de Joves és un agent clau pel desenvolupament del procés
participatiu, sobretot pel que fa al contacte amb les bases socials i la difusió i
dinamització entre actors.
Al gener del 2010 es va iniciar el procés de constitució del Consell de joves de
Calella amb una primera trobada participativa per debatre el futur Pla Local de
Joventut 2010-2013. Després d’un any de trobades entre joves, polítics,
entitats... i processos participatius es va redactar un reglament de consell de
joves que es presentar al ple de l’Ajuntament (7 d’abril de 2011). Tot i que
aquest òrgan està aprovat, els joves que van participar en tot el procés de
constitució van anar-se dispersant, sense que hi hagués un relleu i actualment
és un òrgan de participació inexistent.
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