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1. PRESENTACIÓ   

 

El document que us presento i que teniu a les vostres mans és el Pla local de joventut del Masnou 

2021-2024, document que ha de guiar les polítiques de joventut del nostre municipi per als 

propers anys. 

Aquest Pla és el resultat del treball realitzat durant l’últim any i mig amb la voluntat d’ordenar el 

conjunt d’accions destinades a les persones joves que impulsa l’Ajuntament del Masnou a través 

de totes les seves regidories, així com estructurar de nou l’àmbit de Joventut, dins la Regidoria 

de Cicles de Vida, i definir-ne les polítiques, els eixos estratègics, els objectius, els serveis, i les 

accions per als propers anys.  

Tot aquest treball s’ha realitzat amb la voluntat d’obtenir: 

 Un Pla local de municipi: Aquest document no és només de l’àmbit de joventut, sinó 

que és un document de tot l’Ajuntament que ha d’establir els pilars fonamentals de les 

polítiques de joventut al municipi. A la vegada, s’ha elaborat incloent la participació de 

les persones joves, recollint així les seves necessitats i interessos com a punt de partida 

principal. A més, aquest document no és un document únicament de govern, sinó que 

ha inclòs tant com ha estat possible les aportacions realitzades pels diferents grups 

municipals que hi han participat.  

 Un Pla local realista: Aquest és un pla que no conté totes les accions que es puguin 

dur a terme al municipi per a les persones joves, sinó que ordena i estableix les 

polítiques, eixos i accions prioritàries per millorar la qualitat de vida de les persones joves. 

Aquesta priorització, però, no significarà deixar de realitzar altres accions que ja 

desenvolupa l’àmbit de joventut o bé no implementar-ne d’altres que siguin necessàries 

per atendre noves necessitats que puguin sorgir. Ha de ser un document viu, adaptable 

i canviant, així com adequat a la realitat de les possibilitats que l’Ajuntament pugui 

assumir en aquest període.   

 Un Pla local transversal: Les persones joves són diverses i canviants i, per tant, també 

ho són les seves necessitats i cal considerar tots els àmbits que les impacten. Per això 

s’hi han implicat totes les regidories de l’Ajuntament des d’un bon inici, tant en el procés 

de diagnosi com en la fase de disseny, a fi que el Pla contingui el conjunt de mirades i 

sensibilitats necessàries per  fer-lo útil. 
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 Un Pla local per millorar la qualitat de vida de les persones joves: Aquest document, 

més enllà d’establir el marc de les polítiques locals de joventut, s’orienta en el seu conjunt 

a millorar les condicions vitals de les persones joves. Les reconeix com a ciutadanes de 

ple dret i posa en primera línia les polítiques locals per garantir-ne els drets en la seva 

realitat present així com per atendre les seves necessitats de transició a la vida adulta.  

 

L’any 2017 l’Ajuntament del Masnou va aprovar el darrer Pla local de joventut, amb una vigència 

de dos anys. Aquell Pla contenia tot un seguit d’accions que, emmarcades en un context social i 

econòmic de no recuperació econòmica post crisi, van ser molt complicades d’assolir tal com 

estaven inicialment previstes. A més, també contenia algunes accions econòmicament molt 

ambicioses i, en conseqüència, algunes no es van poder realitzar. 

Tot i això, la feina constant de l’àmbit de Joventut ha permès situar-nos al nou punt de partida on 

ens trobem avui. Disposar del Pla local de joventut 2021-2024, renovar un espai jove que 

esdevingui el centre de les polítiques de joventut i establir nous llaços entre les persones i els 

col·lectius joves del municipi i l’Ajuntament ha permès encarar aquesta nova etapa amb més 

força.     

No podem oblidar que el 2020, i de ben segur que els anys propers, estan marcats per la 

pandèmia de COVID-19, i l’impacte que ha tingut, de manera molt directa, sobre la vida de les 

persones joves. Aquest Pla té en compte aquesta circumstància tant en l’anàlisi com en les 

propostes que desenvolupa. 

Durant els anys de vigència d’aquest Pla s’impulsarà l’àmbit de Joventut dins la Regidoria de 

Cicles de Vida, així com les accions que conté aquest Pla, tenint en compte la participació de 

totes les persones joves del municipi, i establint col·laboracions estretes per a la generació de 

les polítiques i programes que siguin del seu interès. A la vegada col·laborarem amb les entitats 

juvenils i els seus projectes i apostarem per les propostes de creació jove. Dotarem de recursos 

l’Espai Jove de Ca n’Humet perquè esdevingui l’espai de referència per a les persones joves i 

ampliarem les accions dirigides a les persones joves també en altres espais del municipi. 
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Les accions proposades es reparteixen en tres eixos de treball prioritaris: 

 L’acompanyament i el creixement integral de les persones joves, per augmentar el seu 

grau d’autonomia i acompanyar-les en el camí cap a l’emancipació. 

 La transformació social, per garantir la cohesió i els drets socials per assolir una millora 

de la qualitat de vida de les persones joves del municipi. 

 La promoció d’un altre tipus d’oci, facilitant l’accés a la cultura per potenciar l’esperit 

crític. 

 

En definitiva es tracta de recuperar la centralitat de les polítiques de joventut al municipi, posar 

en valor les persones joves i centrar tots els esforços a ordenar el conjunt de serveis municipals 

per assolir un impacte major que garanteixi una millora de qualitat de vida present i futura per a 

les persones joves del Masnou. 

 

 

 

 

 

Sergio González Fernández 

Regidor de Cicles de Vida 

Àrea de Comunitat i Persones 

Ajuntament del Masnou 

Març del 2021 
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2. INTRODUCCIÓ   

 

El Pla local de joventut del Masnou 2021-2024 (a partir d’ara, PLJ) és el document que recull i 

sintetitza les accions que ha de desenvolupar l’Ajuntament del Masnou en matèria de polítiques 

de joventut durant els propers quatre anys. 

L’objectiu d’aquest document és visualitzar la realitat de la població jove del Masnou i detectar-

ne les necessitats per , a partir d’aquesta anàlisi, definir els objectius que cal assolir i establir les 

accions i els programes concrets que portaran a terme els diferents serveis de l’Ajuntament en 

el període de quatre anys per a assolir-los. 

El PLJ s’ha treballat des de finals de l’any 2019 i durant l’any 2020. A l’hora d’elaborar-lo s’ha 

tingut present que les polítiques de joventut han de respondre en tot moment a les necessitats 

de la població jove, i han de ser prou flexibles per adaptar les accions a les noves possibles 

realitats. És per aquest fet que no podem entendre el PLJ com un document tancat i estàtic, que 

limita les polítiques en l’àmbit de joventut. La seva condició de document guia ha de garantir que 

en la mesura que la realitat de la joventut del Masnou canvia, les polítiques de joventut s’hi vagin 

adaptant. 

El document s’ha elaborat en dues fases: la fase de diagnosi de la realitat juvenil i avaluació de 

l’anterior PLJ i la fase del disseny del PLJ. En ambdues s’ha vetllat per fer efectiva la màxima 

participació de tots aquells agents implicats o relacionats amb l’àmbit juvenil, fonamentalment les 

mateixes persones joves 

 

Fase de diagnosi  

En aquesta fase es van poder identificar la situació i les necessitats de les persones joves del 

Masnou en els diferents àmbits, com ara la situació educativa, laboral, d’emancipació o de salut 

emocional, entre d’altres. També s’han sistematitzat les actuacions que actualment s’estan duent 

a terme per part de les diferents àrees de l’Ajuntament per  donar resposta a aquestes necessitats. 

Per poder elaborar la diagnosi, es van realitzar diferents taules de treball amb responsables dels 

serveis municipals, una trobada amb joves del municipi, i una enquesta una enquesta realitzada 
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de manera virtual i a peu de carrer en què es preguntava sobre diversos aspectes. Aquesta fase 

va comptar amb el suport de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, que va guiar  l’Ajuntament 

en l’elaboració de la diagnosi així com per l’anàlisi de les polítiques municipals adreçades a 

joventut. Un total de 254 persones van participar en aquesta fase. 

Fase de disseny  

Aquesta segona fase ha estat orientada a la sistematització de totes les necessitats recollides 

durant la fase de diagnosi, així com a establir els eixos estratègics i fixar els objectius prioritaris 

que guien el conjunt d’accions del PLJ. Per fer-ho, es va comptar amb el suport tècnic de la 

Diputació de Barcelona, que, a través d’unes sessions de treball col·laboratiu amb personal 

professional de les àrees de joventut dels diferents municipis participants i el suport de l’empresa 

Iniciatives i Dinàmiques Comunitàries, ha guiat les persones responsables de l’àmbit de Joventut 

de la Regidoria de Cicles de Vida en l’elaboració del PLJ 2021-2024.  

Fase d’implementació i avaluació 

En la fase d’implementació, i amb l’objectiu que la població jove segueixi  sent la protagonista de 

dibuixar el seu camí vital i, alhora, les polítiques de joventut del municipi, s’establiran canals de 

comunicació i participació per adaptar i reorientar les accions que es vagin duent a terme, amb 

la voluntat de disposar d’un PLJ viu, flexible i adaptable a les noves necessitats. També en la 

fase d’avaluació s’incorporarà la visió de les persones joves. A  través d’aquests canals de 

comunicació i participació podrem avaluar les accions i per extreure’n les conclusions oportunes 

i corregir el que sigui necessari de cara a futurs PLJ.  

Sigui com sigui, les polítiques de joventut han d’anar dirigides a facilitar l’autonomia de la població 

jove i ajudar-la a trobar sortides que permetin el seu desenvolupament com a persones 

ciutadanes de ple dret. 

Les accions presentades en aquest PLJ estan marcades per la duresa d’un context econòmic 

que ha sacsejat tota la societat i, per tant, també l’Administració local, i que s’ha vist agreujat per 

l’impacte de la crisi sanitària generada per la pandèmia de la COVID-19 al llarg dels anys 2020 i 

2021. Des de la Regidoria de Cicles de Vida s’ha apostat per l’optimització de recursos que ja 

existeixen al municipi, i s’han definit com a prioritàries les actuacions més eficients i les que 

ofereixen al sector més jove els recursos per a la seva emancipació. Cal tenir en compte també 



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 10 

  

 

que el calendari d’execució d’aquestes accions queda supeditat a la situació econòmica del 

moment. 

La realitat polièdrica de la joventut fa que sigui el conjunt de l’Administració local qui hagi de 

donar respostes amb el màxim dels serveis adreçats a les persones joves. És així, doncs, com 

agafa tota la força la necessitat de generar un treball transversal amb el conjunt de regidories de 

l’Ajuntament, que sigui capaç de mobilitzar els recursos necessaris per implementar les polítiques 

públiques de forma eficient. Com a conseqüència, algunes de les accions previstes en aquest 

PLJ les executaran altres regidories, d’acord amb la corresponent dotació pressupostària i amb 

el suport de l’àmbit de joventut. De la mateixa manera, és possible que algunes accions es vegin 

alterades o modificades depenent de l’evolució del context econòmic i sanitari de cada moment. 

El PLJ és una guia que ha de servir per acompanyar les decisions que es prenen al municipi en 

matèria juvenil. Aquest document està validat pel Ple municipal, i serà el document marc de les 

polítiques locals en matèria de joventut fins a la seva finalització l’any 2024. 
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3. LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A CATALUNYA 

La Llei de polítiques de joventut de Catalunya 

L’any 1979, amb l’aprovació de l’Estatut d’autonomia de Catalunya, es fa el traspàs a la 

Generalitat de les competències en matèria de joventut. Tot i això, no és fins a l’any 2010 que 

aquestes competències no es desenvolupen jurídicament a través de l’aprovació de la Llei de 

polítiques de joventut de Catalunya. Aquesta normativa estableix el marc legal a través del qual 

s’han de dissenyar i aplicar les polítiques de joventut, i determina l’àmbit d’aplicació d’aquestes 

polítiques, les competències de les diverses administracions amb presència al territori, els canals 

de coordinació entre aquestes administracions i les funcions que ha d’assumir el PNJCat, entre 

d’altres. 

Si bé aquesta llei és un primer pas per al desplegament normatiu de les polítiques de joventut a 

Catalunya, cal dir que es tracta d’un marc de referència que delimita l’actuació de les polítiques 

de joventut, però que ha de ser complementat per altres normatives que en concretin el 

desplegament efectiu. 

El Pla nacional de joventut de Catalunya 2010-2020 

Els Plans locals de joventut es desenvolupen en el marc del Pla nacional de joventut de 

Catalunya 2010-2020 (PNJCat 2020), que planteja els objectius i les línies estratègiques de les 

polítiques de joventut al país. El PNJCat 2020 es va redactar a partir del treball conjunt entre 

diferents agents socials, institucionals i polítics del territori. Aquest document pren el relleu al 

PNJCat 2010, aprovat pel Parlament de Catalunya el novembre de l’any 2000 i que representava 

ja un important salt qualitatiu en el desenvolupament històric de les polítiques de joventut a 

Catalunya 

El PNJCat 2020 fa palès el compromís dels diferents departaments de la Generalitat de 

Catalunya amb la contribució a la millora de la realitat juvenil catalana facilitant la realització del 

projecte de vida de les persones joves apoderant-les com a agents de canvi social.  
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Aquest Pla neix amb la voluntat d’actualitzar els criteris de les polítiques de joventut, acomodant-

los a la realitat social, política i econòmica del període 2010-2020. És per aquest motiu que 

podem afirmar que el PNJCat 2020 assumeix els plantejaments del document anterior, i els 

adapta a les canviants necessitats de les persones joves i al context del país.  

En aquest sentit, es defineixen un seguit de reptes que actualitzen els plantejats al llarg del 

document anterior i que estableixen les principals línies d’actuació del PNJCat 2020: 

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

• L’educació com a element generador d’oportunitats socials. 

• La qualitat de l’educació com a condició necessària que permeti avançar cap a una 

societat del coneixement. 

• Corresponsabilitat de tots els agents educatius i aprenentatge de competències 

instrumentals i procedimentals i habilitats de la gent jove. 

• Protagonisme de la persona jove en la seva pròpia vivència educativa. 

 

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

• Millora de l’ocupabilitat i l’accés al món laboral de les persones joves. 

• L’emprenedoria i el treball autònom com a estratègies per a la millora de les 

oportunitats professionals de la gent jove. 

• Qualitat del treball juvenil. 

• Avenç cap a un model productiu basat en la innovació i el coneixement. 
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Repte 3. Aconseguir l’èxit en transició domiciliària de les persones joves 

• Millora de les oportunitats per a l’accés a l’habitatge. 

• Foment del lloguer com a model de tinença que contribueix a millorar les oportunitats 

de mobilitat de les persones joves. 

• Impuls de les noves formes i models residencials de les persones joves. 

• Participació, mediació i intermediació en habitatge. 

• Avenç de la consideració de l’habitatge com un dret social. 

 

Repte 4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

• Promoció d’hàbits i conductes saludables entre les persones joves. 

• Prevenció de les conductes de risc entre les persones joves. 

• Millora del coneixement, la percepció d’utilitat i l’ús (el bon ús) dels recursos de salut. 

 

Repte 5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació de les 

persones joves en allò col·lectiu 

• Incidència sobre els factors individuals que afecten la participació per fomentar la 

implicació i la mobilització de les persones joves i reduir les desigualtats en el perfil 

de joves actius. 

• Suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes socials que 

canalitzen la participació de la gent jove. 

• Construcció d’una estructura institucional i una administració més oberta i horitzontal 

que faciliti la participació i la incidència de totes les persones joves. 
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Repte 6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural 

respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors 

• Millora i augment de l’accés, la difusió i el consum cultural crític de les persones 

joves. 

• Impuls de la creació i de la producció cultural de les persones joves. 

• Impuls de la cultura i de la llengua catalana com a eina d’inclusió, de dinamització i 

de cohesió social. 

 

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

territorialment, sostenible, inclusiva i innovadora en les formes d’organització col·lectiva 

• Organització i distribució social del temps. 

• Imatge social positiva de les persones joves. 

• Igualtat, cohesió social i convivència. 

• Sostenibilitat i vertebració territorial. 

De la mateixa manera, el document també especifica alguns criteris metodològics que s’han 

d’assumir a l’hora de desenvolupar i aplicar les polítiques de joventut. Aquests plantejaments es 

divideixen en quatre punts fonamentals: 

1. Participació 

• La política de joventut no pot estar allunyada de les persones joves i el moviment 

juvenil organitzat, així com d’altres agents que poden intervenir en el 

desenvolupament de la política i en la realitat juvenil: centres educatius, entitats que 

treballen amb joves, etc. 
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2. Transformació 

• Les polítiques de joventut han de tenir una funció transformadora per tal de contribuir 

en la missió del PNJC. Per tant, caldrà que tinguin un impacte positiu en la realitat 

juvenil i en l’entorn: 

o Transformant les condicions de vida per millorar-les i facilitar que totes les 

persones puguin desenvolupar plenament el seu propi projecte de vida. 

o Fent possible un entorn-societat que ho permeti. 

3. Integralitat 

• Les diferents esferes en la vida de les persones estan interconnectades. Aquesta 

interconnexió implica treballar les polítiques de joventut des d’una perspectiva 

integral, tenint en compte la multicausalitat de les problemàtiques, la multiplicitat dels 

agents implicats i els diferents processos (transicions) juvenils. 

 

4. Qualitat 

• En referència als aspectes que han de contribuir perquè el desenvolupament de les 

polítiques de joventut incorporin criteris de qualitat, eficiència i eficàcia. 

El Pla local de joventut del Masnou assumeix els plantejaments recollits al PNJCat 2020 amb 

l’objectiu de desenvolupar-los d’acord amb la realitat de les persones joves del municipi. Totes 

les propostes recollides al llarg d’aquest Pla local de joventut s’han impulsat d’acord amb les 

línies estratègiques marcades pel Pla nacional. 

La definició de joventut 

Si prenem el PNJCat 2020 com a referència, definim la joventut com un període del cicle vital 

que porta associats uns canvis biològics i psicològics, així com unes actituds i uns nous rols 

socials. Una de les característiques clau d’aquesta etapa és el seguit de transicions que es 

produeixen i que propicien que la persona passi, no sempre d’una forma lineal, d’una situació de 

dependència respecte de la seva família, a un estatus autònom com a ciutadana i subjecte social. 
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Les persones joves no actuen amb passivitat davant d’aquest seguit de transicions sinó que 

esdevenen agents actius i constructors d’aquesta etapa.  

Podem dir que la joventut és un moment de construcció del projecte de vida, d’adquisició i exercici 

de la ciutadania, d’implicació comunitària, i de construcció d’identitats individuals i col·lectives. 

Des d’un punt de vista més operatiu, es pren com a referència la Llei de polítiques de joventut de 

Catalunya, que estableix un interval d’edat dels 16 als 29 anys. A l’hora de desenvolupar el Pla 

local de joventut del Masnou es treballarà fonamentalment amb la població d’entre 15 i 29 anys, 

si bé en alguns casos aquesta franja d’edat s’ampliarà dels 12 als 14 anys, ja que és important 

tenir en compte les persones que passaran a formar part de la població jove al llarg dels pròxims 

anys. 

Les possibilitats de realitzar aquests processos de transició i de construcció del projecte de vida 

amb èxit depenen de diversos factors socials, biològics i culturals, com el gènere, l’ètnia, la classe 

social, les capacitats diverses, la cultura, l’edat i la nacionalitat entre d’altres. Tots aquests factors, 

intrínsecament units els uns als altres, conformen les identitats diverses de les persones joves, i 

determinen factors de desigualtat que cal tenir presents a l’hora de dissenyar polítiques públiques 

d’atenció a la població joves, amb la voluntat de possibilitar un sistema social més igualitari i amb 

més llibertat. 

Cal tenir present que la joventut és una etapa vital cada vegada més llarga, amb constants i 

múltiples canvis que afecten i identifiquen les persones joves. La situació de precarietat a què es 

veuen abocades moltes persones joves a causa de les retallades en polítiques socials fa palesa 

que les polítiques públiques adreçades al col·lectiu jove han de ser per definició ambicioses,  han 

de tenir en compte la diversitat i heterogeneïtat del col·lectiu, i han de garantir la igualtat 

d’oportunitats davant la diversitat de possibles processos d’emancipació, així com en els diversos 

canals i vies de participació. 

Prenem com a punt de partida per al disseny de les polítiques d’atenció a la població jove, el 

marc teòric desenvolupat perJaume Funes sobre la teoria de l’acompanyament. Entenem 

l’acompanyament com “L'acció de caminar al costat d'una persona, compartint alguna part de la 

seva vida. No es tracta de cap manera d'exercir de vigilants per impedir les equivocacions del 

camí. No es tracta tampoc d'exercir de protectors per evitar l'aparició de riscos en el recorregut.  
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El qui acompanya no és una mena de professional prescriptor de receptes i remeis per a les 

equivocacions. Acompanyar sempre serà, de maneres diverses, compartir el pa en el camí (del 

lIatí: ad cum panis). Sempre serà, tanmateix, una part del seu camí i adoptant la proximitat 

adequada, sense ofegar i sense fer sentir l'abandó.” 
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4. DIAGNOSI 

 

La diagnosi és una part fonamental del PLJ, ja que assenyala el punt de partida de la realitat 

juvenil del municipi i la situació en la qual s’ha d’intervenir mitjançant la implementació de 

determinades polítiques públiques. L’objectiu principal és atendre les necessitats detectades i 

millorar aquesta realitat. Per tant, es pot dir que la diagnosi fonamenta i justifica l’impuls de les 

diferents propostes d’actuació recollides al PLJ. 

Les dues línies d’anàlisi de la diagnosi elaborada al Masnou 2020 han estat: 

 L’anàlisi de la realitat juvenil: conèixer la situació de les persones joves del Masnou. 

 L’anàlisi de les polítiques de joventut: conèixer les accions que es desenvolupen al 

municipi adreçades a la població jove. 

 

Encreuant les conclusions d’ambdues línies s’han obtingut les principals necessitats juvenils que 

fonamenten l’elaboració de les estratègies que ha seguir pel Pla local de joventut 2021-2024. És 

important assenyalar que aquestes dues anàlisis no s’han treballat de manera deslligada, sinó 

com a dos aspectes relacionats entre si. 

La diagnosi es va elaborar seguint una metodologia de treball que es basa en l’anàlisi comparada 

de dades obtingudes a través de mètodes qualitatius i quantitatius de dos blocs: l’anàlisi de la 

realitat juvenil i l’anàlisi de les polítiques de joventut, concretament a través de: 

 Recollida de dades de fonts secundàries.  

 Sessió de treball amb el personal de diverses àrees de l’Ajuntament que tenen alguna 

vinculació amb les persones joves. 

 Enquesta a les persones joves del municipi. En un primer moment, es va realitzar una 

enquesta en línia, que va ser resposta per 98 persones, i que es va complementar 

posteriorment amb una enquesta a peu de carrer amb l’objectiu d’ampliar la mostra.  

 Grup de discussió amb persones joves, amb els objectius següents:   
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o La triangulació dels resultats obtinguts a partir d’altres fonts. 

o L’anàlisi de la realitat juvenil. 

o La difusió del mateix PLJ. 

o Com a recurs per a la dinamització de la participació juvenil.  

o Com a eina d’informació dels serveis que s’ofereixen des de l’Ajuntament.  

Conclusions de la diagnosi 

Les conclusions són una síntesi dels resultats del treball realitzat, ordenada segons diferents 

àmbits: formació, ocupació, habitatge, salut, participació, cultura i oci, cohesió social, 

comunicació, Ca n’Humet, treball transversal i situació del servei de joventut.  

La diagnosi ens dona una visió general de quines són les principals necessitats de la joventut del 

Masnou, i ho fa d’acord amb dades quantitatives però també qualitatives, obtingudes a través 

dels grups de treball realitzats amb joves i de l’enquesta, així com l’anàlisi de les polítiques de 

joventut existents.  

Dades generals 

El 2019 el Masnou tenia 23.515 habitants, amb 4.120 habitants joves (de 12 a 29 anys) és a dir 

el 17,5% de la població. El 17% de la població jove ha nascut a l'estranger (un valor similar al 

Maresme i inferior a Catalunya) i el 12% té nacionalitat estrangera (un valor inferior al Maresme 

i Catalunya), principalment d'Àfrica i l’Amèrica del Sud. 

El Masnou té una renda mitjana per llar situada entre els 30.523,14 € i 49.112,58 €, per tant 

entorn els 40.000 €, una renda més alta que l'observada al Maresme o Catalunya. 

 

Formació 

El Masnou és un municipi que destaca per tenir un nivell d'estudis alt de la població, segons ens 

indiquen les dades de l'Idescat. Alhora el curs 2018-2019 el municipi va tenir un 10% d'alumnes 



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 20 

  

 

que es van matricular a 4t d'ESO però no van promocionar, l'anomenat fracàs escolar. Pel que 

fa al percentatge d'alumnes estrangers, al curs 2016-2017 al Masnou hi havia un 7% d'alumnes 

amb nacionalitat estrangera, el mateix valor que al Maresme. 

Pel que fa a les fonts de consulta i informació, els i les joves que han participat en l'enquesta 

indiquen que la seva principal font és Internet, seguida de familiars, amics i amigues i el 

professorat. Informar-se a partir de Ca n'Humet representa la darrera opció. 

Si es té en compte l'ús que es realitza dels serveis municipals, aquells vinculats amb la formació 

són els més utilitzats i també els més coneguts. Són serveis com la Biblioteca amb l'aula d'estudis 

nocturna, les aules d'estudi de Ca n'Humet, les beques per a joves universitaris o el Centre de 

Formació de Persones Adultes del Masnou. 

Pel que fa als cursos que es poden oferir al municipi, s'exposa que a Ca n'Humet es realitzen 

cursos de forma esporàdica, i s'exposa que se n'haurien de realitzar més, així com també 

comunicar amb més efectivitat les formacions que s'ofereixen. S'esmenta també que a la 

Biblioteca s'hauria de disposar d'un espai per a persones joves. 

Com s'ha exposat anteriorment les principals polítiques de joventut al municipi són les aules 

d'estudi i les beques de transport per a universitaris, les quals no són accions impulsades des de 

joventut, sinó des d'educació. Alhora, la Regidoria d’Educació també porta a terme accions com: 

Shacking Choir de l’EMUMM, Unportal,  Tutoria entre iguals, PFI, Escola d'adults, GEODA, teatre 

en anglès, aula d'estudi, el Dia de la Pau i tallers d’estudi assistit. 

 

Ocupació  

La crisi sanitària de la COVID-19 i les mesures de confinament aplicades estan produint efectes 

notables sobre l'atur de la població jove, especialment entre les persones de més de 25 anys, 

que són la població jove més activa. Cal destacar també l'impacte que la crisi financera del 2007 

va tenir sobre l'atur i en aquest cas també sobre les persones d’entre 25 i 39 anys, fet que va 

provocar un volum de població desocupada que ha trigat 10 anys a recuperar-se. 
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Si tenim en compte la taxa d'atur registral, s'observa com els darrers anys la incidència és més 

baixa al municipi que a la província de Barcelona. Al municipi la incidència és més alta entre les 

persones joves de més de 25 anys que entre les de menys de 25 anys, tendència que s'ha invertit 

a partir de 2014. 

Segons els resultats de l'enquesta, pel que fa a les fonts d'informació sobre la cerca de feina, la 

principal és Internet, seguit d'amics i amigues i familiars, mentre que informar-se a partir de Ca 

n'Humet representa la darrera opció. Es preguntava també a les persones que tenen 16 anys o 

més sobre l'impacte laboral de la crisi sanitària de la COVID-19. El 30,4% va respondre que no 

tenia feina i segueix sense tenir-la; el 27% que no està buscant feina; el 16,5% que tenia feina i 

segueix treballant; el 12% que tenia feina i ja no en té (o bé l’han acomiadat o no li han renovat 

el contracte); el 7,6% que està en ERTO i el 6,3% que no tenia feina i n’ha trobat una. 

Pel que fa a l'ús de serveis de l'ajuntament, el Servei Local d'Ocupació i el Club de feina del 

mateix servei tenen un desconeixement del 64 i 85% respectivament, un coneixement però no 

ús del 31 i 10% respectivament, i un ús del 6 i 5% respectivament. Per tant no són serveis pròxims 

a les persones joves. 

Al grup de discussió amb joves es va posar sobre la taula que seria important comptar amb més 

suport i informació sobre els drets laborals, alhora que els i les participants no perceben 

l'existència de cap servei d'orientació o informació laboral pròxim. Argumenten que entre la 

població juvenil hi ha molts dubtes sobre temes com els ERTO, atur, temes legals, etc. D'aquesta 

manera es proposa establir un punt d'informació al municipi, o un espai on poder accedir a les 

ofertes laborals. 

El personal tècnic municipal també subratlla la necessitat de potenciar les polítiques laborals a 

partir d'augmentar la inserció laboral i la informació laboral. 

Cal tenir en compte que des de la Regidoria de Promoció Econòmica es realitzen, a banda de 

les accions genèriques, a les quals també es poden acollir persones de totes les edats, un bon 

nombre d’accions orientades a fomentar l’ocupació dels joves entre les quals destaquen: 

- Programa de noves oportunitats. 

- Programa CAT Azubi FP Dual 
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- Contractació de persones beneficiàries del programa de Garantia Juvenil. 

- Organització de les Jornades d’Ocupació 

 

Habitatge 

El Masnou té menys percentatge (un 9%) d'habitatges secundaris que el Maresme o Catalunya, 

així com d'habitatges buits. El 69% dels i les joves enquestats desconeix l'Oficina Local 

d'Habitatge, el 29% la coneix i el 2% l'ha fet servir. Entre aquesta població enquestada el 80% 

viu a la llar familiar. Les persones emancipades tenen de mitjana 27 anys i les no emancipades 

19 anys. Entre les persones emancipades la majoria viu amb la seva parella, les persones que 

comparteixen pis amb altres o viuen soles són minoritàries. Els i les participants destaquen les 

dificultats que tenen les persones joves a l'hora d'emancipar-se. 

Els i les participants al grup de discussió també demanen espais de suport i informació sobre 

aspectes legals sobre drets d'habitatges, sobre preus de cada zona i alhora més oferta 

d'habitatge assequible per a joves. L'habitatge és un dels àmbits més prioritaris entre els i les 

participants. 

Entre l'equip tècnic de l'Ajuntament es considera que la necessitat que segueix més vigent entre 

la població jove des de l'any 2017 és la dificultat d'accés a l'habitatge. 

Salut 

La majoria de joves participants en l'enquesta, tenen un perfil emocional en què predomina la 

desactivació i el plaer, és a dir el predomini d'emocions com estar: content/a, serè/na, selaxat/da 

o calmat/da: un 25% destaca per tenir un perfil emocional on predomina l'activació i el plaer, amb 

emocions com alerta, excitat/da, alegre i feliç. Només un 9% té un perfil de desactivació i desplaer, 

amb emocions com trist/a, deprimit/da, avorrit/da i cansat/da, grup que està compost bàsicament 

per dones de menys edat. 

També en referència a l'enquesta preguntant sobre el canvi emocional abans i durant la 

quarantena, un terç dels i les joves estan pitjor que abans, un altre terç igual que abans i el darrer 

terç, millor que abans. 
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Pel que fa a les fonts d'informació sobre salut, les principals són Internet, amics i amigues, 

preguntar al personal sanitari. Ca n'Humet és la darrera opció. 

L'alcohol és la droga més consumida en l'entorn d'amics i amigues de les persones enquestades, 

seguida del tabac, les begudes energètiques i el cànnabis. Cal destacar que la salut és un dels 

principals temes dels quals voldrien rebre informació els i les joves. 

Participació 

El 57% dels i les joves no ha participat mai (en la decisió de quines activitats fer, en l'organització, 

preparació, etc.) en les activitats organitzades entre Ajuntament i grups de joves, el 17% hi ha 

assistit com a públic però no com a organitzadors, el 19% hi ha participat alguns cops i el 6% hi 

participa sempre que en té possibilitat.  

Els i les participants al grup de discussió perceben que les entitats tenen poca visibilitat al 

municipi, i que les persones joves estan desinformades de les activitats que aquestes entitats 

desenvolupen. Alhora perceben dificultats per aconseguir que altres joves es comprometin o hi 

participin. També esmenten la dificultat a l'hora de crear entitats. Afirmen que s'hauria de 

potenciar la relació amb l'Ajuntament, tenir en compte les seves necessitats o fer difusió de les 

activitats que realitzen. Proposen que es posin en contacte les diverses entitats juvenils per tal 

de facilitar la comunicació i les sinergies, també crear una borsa de voluntaris i voluntàries per a 

les diferents entitats, i crear sinergies amb entitats amb objectius solidaris amb col·lectius 

vulnerables. 

L'equip tècnic esmenta que al Masnou manquen espais estables de participació jove des de fa 

anys, que les entitats tenen baix relleu generacional i una baixa participació juvenil. S'esmenta 

que un dels principals reptes de les polítiques juvenils al municipi és la participació. 

Més enllà de l'assessorament i suport a entitats juvenils, no es detecta cap altra política per al 

foment de la participació juvenil. 

Cultura i oci 

A partir de dades de l'enquesta, s'observa que el 42% de les persones enquestades afirma que 

no s’informa sobre les activitats desenvolupades al municipi, un 31% que s’informa a través 

d’amics i amigues, un 27% a partir de cartells al carrer o edificis i un 18% a través de l’Instagram 
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del Masnou Jove. Pel que fa a l’ús, coneixement i desconeixement dels serveis de cultura i oci la 

mitjana de coneixement del conjunt de projectes (5) és del 3,6%, molt més baix que el 14% de 

les polítiques d’emancipació. El projecte de gaming, tornejos i campionats té un coneixement del 

5%, seguit dels bucs de Ca n’Humet amb un 4,5% 

La cultura  i l’ oci és un dels tres àmbits que prioritzen les persones assistents als grups de 

discussió.  

L'equip tècnic afirma que al municipi existeix una deficiència d'activitats i programació de joves 

des de fa anys. Com a projecte de cultura i oci, cal destacar els bucs d'assaig musical, el qual 

compta amb una bona valoració, el Maresmusic, i els projectes desenvolupats des de la 

Regidoria d’Acció Cultural: programació municipal de teatre, música i dansa, art jove i 

programació municipal d'arts visuals, projectes que reben generalment una valoració alta. També 

els projectes del servei de festes de Carnestoltes i la Festa Major tenen una valoració alta. 

Esports 

El Masnou compta amb un nou pavelló esportiu creat recentment l’any 2019 i que es 

complementa amb el pavelló Ricky Rubio i la piscina municipal, a més d’altres instal·lacions 

esportives, com per exemple els dos camps de futbol municipals. Aquests espais contenen 

activitats de diferents disciplines esportives que es desenvolupen al municipi. 

Moltes persones joves del municipi en fan ús i valoren positivament les instal·lacions i activitats 

que s’hi realitzen. 

Entre les persones usuàries, amb una mitjana de 3000 persones per a l’any 2020 que utilitzen el 

conjunt d’instal·lacions esportives del municipi, aproximadament el 45% són persones entre 12 i 

29 anys. A més si tenim en compte la franja d’edat jove-adulta (fins a 35 anys) el percentatge de 

persones usuàries s’incrementa fins al 55%. 

Les diferents activitats esportives realitzades al municipi estarien dividides entre activitats indoor 

(que es realitzen dins d’un espai tancat) com el bàsquet, el patinatge, la gimnàstica rítmica, el 

patinatge, el judo, el futbol sala i la natació entre d’altres, i les activitats a l’aire lliure com el futbol, 

l’atletisme, el vòlei platja, entre d’altres. I, finalment, l’activitat nàutica, amb les seves diferents 

modalitats, amb o sense vela, així com la pràctica de les aigües obertes i triatlons.  
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Existeixen altres espais esportius de caràcter privat al poble on la pràctica esportiva també té 

una bona acollida entre les persones joves. 

L’esport és un actiu molt important al municipi, perquè a través de diferents disciplines esportives 

la població jove adquireix valors, hàbits saludables i habilitats físiques imprescindibles per el seu 

desenvolupament com a persones. 

Cohesió social  

Pel que fa a la igualtat es recullen les següents dades. Segons l'enquesta la principal temàtica 

per la qual els i les joves volen rebre formació és igualtat, alhora segons els resultats del grup de 

discussió el principal àmbit que els i les joves prioritzarien és la igualtat i la no-discriminació. 

Alhora, els i les participants al grup de discussió, en referència a la igualtat, la no-discriminació i 

la cohesió social, afirmen que s'haurien de realitzar activitats per integrar col·lectius en risc 

d'exclusió, concretament s'esmenten els menors no acompanyats i experiències similars i es 

valoren molt positivament. També es considera que s'haurien de realitzar accions per prevenir el 

racisme entre la població, a partir de documentals, parlaments, coneixement d'experiències 

personals, creació d’espais de convivència, activitats conjuntes entre diferents col·lectius, foment 

de la creació de vincles, etc., i que caldria involucrar-hi els instituts i als adolescents, 

principalment. En l'àmbit de la igualtat s'esmenta la necessitat de tractar aspectes vinculats a la 

sexualitat i a la igualtat de gènere en els instituts. 

Pel que fa a les polítiques adreçades a la població juvenil o al conjunt de la població cal destacar 

el Servei d'Assessorament en Matèria d'Estrangeria i el Servei d'Acollida Municipal, així com les 

comissions socials, els dinamitzadors comunitaris, la teràpia infantil, les beques del recurs Fakaló, 

el Centre Obert, el Servei d'Intervenció amb Famílies amb Infants i Adolescents en Situació Risc 

i les beques de llibres i menjador. 

Comunicació 

Segons l’enquesta, els principals canals de comunicació i xarxes socials són Instagram, seguit 

de YouTube, TikTok, Facebook, Twitter i Snapchat. Cal destacar que Snapchat i TikTok es 

caracteritzen per tenir uns usuaris de menys edat i Facebook de més edat. Pel que fa al sexe de 

la persona enquestada, TikTok es caracteritza per tenir notablement més dones que homes, la 

resta d’aplicacions mostren uns percentatges força similars, tret de Facebook amb més homes.  
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Els i les joves en el grup de discussió i l’equip tècnic esmenten que s’han de millorar els canals 

de comunicació amb la població jove.  

Pel que fa als projectes impulsats cal destacar el compte d’Instagram creat l’estiu de 2020 i la 

imatge gràfica del servei de joventut.  

Pel que fa a l’activitat del canal d’Instagram cal destacar la focalització en la difusió d’entitats i 

projectes del Masnou, o publicacions sobre altres aspectes com ocupació, igualtat, formació o 

cultura i oci.  

Ca n’Humet 

Segons l'enquesta, el 79% dels i les joves coneix Ca n'Humet, el 29% no hi va mai, el 9% només 

algun moment a l'any i el 56% alguns cops a l'any. És a dir, el 94% no hi va de forma regular, 

només el 4% hi va algun cop al mes i el 2% setmanalment. Les principals raons per no anar a 

Ca n'Humet o per anar-hi pocs cops són que els i les joves no troben atractiu el que s'ofereix a 

l'equipament o que no coneixen a ningú que hi vagi. La principal raó per la qual van a Ca n'Humet 

és assistir a les activitats programades o, de forma minoritària, fer ús dels espais per a jugar, 

estudiar o quedar-se a la placeta amb amics i amigues. 

Als i les participants que coneixen Ca n’Humet se’ls pregunta què els agradaria que hi hagués a 

l’equipament. La principal resposta és “Crear un espai de trobada per joves (amb sofà, tauletes, 

etc.)” amb un 38% dels i les joves que ho afirmen. També cal destacar les següents respostes: 

un 36%, crear espais destinats a entitats joves; un 30%, zona de menjar i begudes i també un 

30%, que hi hagi activitats continuades i estables; un 29%, espectacles de petit format i un 27%, 

una taula de ping-pong, billar o futbolí.   

Les persones assistents al grup de discussió afirmen que aquest equipament hauria d'esdevenir 

un espai jove de referència, que s'hi hauria de fomentar l'accés dels i les joves, facilitar l'ús dels 

espais per a les entitats i aprofitar-ne tot el potencial, el qual consideren ampli. També afirmen 

que no se senten Ca n'Humet com a propi, i proposen crear punts de trobada per a adolescents, 

però també per a joves de més edat, atès que no existeixen altres punts de trobada al municipi. 

També es proposa crear una programació estable i regular d'activitats, activitats regulars les 

tardes de divendres i dissabte, ampliar la difusió de les activitats que es desenvolupen, realitzar 

tallers i activitats sobre esport, música, dansa, etc. 
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El personal tècnic municipal exposa que al municipi fa falta un equipament juvenil de referència 

que sigui adaptat a les necessitats de les persones joves i acceptat. També se'ls demana que 

defineixin quines funcions hauria de tenir, des del seu punt de vista, Ca n'Humet. Les respostes 

són variades però fan referència principalment a un espai destinat a la població jove que compti 

amb recursos especialitzats. També esmenten que és important que l'equipament sigui exclusiu 

per a joventut. 

Treball transversal 

L'equip tècnic considera que no existeixen espais de comunicació estables entre serveis, que els 

espais multilaterals es redueixen a projectes determinats i en especial al repartiment de tasques 

entre serveis, però que no es realitzen diagnosis compartides ni es comparteixen objectius. Els i 

les tècniques són conscients d'aquestes limitacions i aposten decididament per la necessitat de 

potenciar el treball transversal a tots els nivells. 

Consideren que s'haurien de compartir objectius, estratègia i visió entre els serveis, augmentar 

la freqüència de les trobades multilterals o formalitzar les col·laboracions entre serveis. 

Especialment s'assenyala la necessitat de diagnosticar de forma conjunta, difondre la cultura del 

treball transversal i potenciar les trobades entre serveis. 

Situació de l’àmbit de joventut 

Moltes de les polítiques de joventut estan impulsades des d'altres serveis. Aquesta realitat no 

suposa cap problemàtica, però un escenari de baix treball transversal pot suposar limitacions a 

l'hora d'aplicar la perspectiva juvenil del servei, compartir objectius o racionalitzar recursos. 

L'equip tècnic municipal esmenta la necessitat d'ampliar els recursos humans per a les polítiques 

de joventut així com el finançament. També s'afirma que no existeixen polítiques de joventut 

consolidades, de referència i amb força. Generalment s'observa que cal impulsar el servei de 

joventut atès que no disposa dels recursos necessaris. Com a principals reptes de les polítiques 

de joventut s'esmenten les següents temàtiques: l'atenció a les demandes juvenils, la participació 

i la comunicació amb les persones joves, les polítiques d'emancipació (educació, ocupació i 

habitatge), la creació d'un espai de referència juvenil, la potenciació del treball intern i la 

coordinació interdepartamental, el pes al PAM de les necessitats juvenils i la interlocució amb les 

persones joves, i, en darrer lloc, l'enfortiment del servei de joventut )equip tècnic, recursos 

econòmics, projectes estables i aposta i compromís polític amb les polítiques de joventut). 
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Alhora, l’avaluació de les accions impulsades el present any indica el següent: pràcticament la 

majoria d’accions dissenyades per al 2020 (48%) no s’han realitzat, no per la conjuntura COVID-

19 (19%), sinó per altres raons: un 21% de les accions dissenyades s’han executat seguint el 

plantejament inicial i el 12% s’ha modificat o adaptat. Per tant hi ha un gran volum d’accions, que, 

per diferents raons, no s’han executat.  

A través de l'avaluació dels indicadors de les polítiques de joventut, el servei de joventut s'ha 

d'impulsar en diverses dimensions: en les polítiques adreçades a joves (tenint més presència 

fora de l'equipament, realitzant accions en més àmbits, més impuls en les polítiques 

d'emancipació), en la planificació estratègica (avaluació anual, indicadors d'avaluació, 

programant objectius, col·lectius segmentats, etc.), en el treball transversal (trobades regulars 

entre serveis), en els recursos humans (dedicació exclusiva a joventut del tècnic de Joventut i 

ampliació de l'equip), en els recursos econòmics (un percentatge del pressupost de Joventut 

sobre el municipal més alt) i en l'estructura de les polítiques de joventut (comptar amb una 

estructura administrativa i regidoria pròpia). 

També cal destacar la feina realitzada per l'equip de joventut, i concretament del tècnic de 

Joventut que comparteix regidoria amb Acció Cívica, pel que fa a l'impuls de nous canals de 

comunicació a través del compte d'Instagram, el Servei d'Informació Juvenil, el suport a la 

participació organitzada del municipi, els bucs d'assaig de Ca n'Humet i esdeveniments com el 

Concurs de Música Jove Maresmusic. 
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Avaluació del PLJ 2017-2020 

Per fer la diagnosi, l’avaluació del PLJ 2017-2020 s’ha centrat fonamentalment en les actuacions 

previstes en aquest Pla per a l’any 2020. 

 

Del total de 42 accions previstes per al 2020, el 33% s’han executat, ja sigui tal com es van 

plantejar (21%) o amb alguna modificació o adaptació (11%). Un 67% de les accions no s’han 

desenvolupat, ja sigui pel context de la crisi sanitària de la COVID-19 i les mesures de 

distanciament físic (12%) o per altres circumstàncies (48%). Per tant, el volum de projectes no 

desenvolupats és molt alt.  

A continuació es mostra una taula amb el grau d’execució de les diferents accions previstes per 

al 2020:  

(SIJ) SERVEI D'INFORMACIÓ JUVENIL 
Execució de l'acció 

Objectius Accions 

1. Consolidar el servei 
1.1. Licitar el servei per a un període més llarg Acció no realitzada (per altres circums.) 

1.2. Establir un pla de treball anual Acció adaptada/modificada 

2. Fomentar la coord. 
entre àrees 

2.1. Elaborar un mapa de serveis i projectes destinats a persones joves 
Acció no realitzada (per altres 
circumstàncies) 

3.Potenciar la mobilitat 
programa PIDCES 

3.1. Reiniciar el PIDCES i elaborar-ne el contingut Acció no realitzada (per COVID-19) 

3.2. Buscar referents juvenils del municipi per activar una xarxa juvenil Acció adaptada/modificada 

(SMI) SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL   

Objectius Accions   

1. Informar les 
persones joves 

1.1. Idear quines són les 5 accions del 2020 de l’SMI Acció no realitzada (per altres circums.) 

1.2. Coordinar les accions 
Acció no realitzada (per altres 
circumstàncies) 

2. Augmentar els usos 
(consultes) i mobilitats 

2.1.  A través del SIJ i PIDCES informar del servei Acció no realitzada (per COVID-19) 

2.2. Recollir, analitzar i comunicar experiències realitzades Acció no realitzada (per COVID-19) 

2.3. Repassar la memòria amb les valoracions de usuàries Acció no realitzada (per COVID-19) 

(SAE) SERVEI D'ACTIVITATS DE L'ESPAI     

Objectius Accions   

1. Recollir necessitats i 
interessos 

1.1. PIJ / PIDCES Acció no realitzada (per COVID-19) 

2. Elaborar una 
programació estable 

2.1. PIJ / PIDCES / tècnic/a / regidor Acció adaptada/modificada 
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3. Material per a 
activitats autònomes 

3.1 Compra Acció realitzada 

4. Fomentar la 
integració i cooperació 
en les activitats 

  Acció no realitzada (per altres circums.) 

(AJM) ACTIVITATS JOVES AL MUNICIPI     

Objectius Accions   

1. Donar suport a les 
iniciatives sorgides dels 
joves 

1.1. Durant tot l'any Acció no realitzada (per COVID-19) 

2. Fomentar 
alternatives a l'oci 
juvenil 

2.1. Iniciar un calendari anual d'activitats joves / oferta d'oci juvenil Acció no realitzada (per COVID-19) 

3. Concreció d'espais 
pàg. 63 del PLJ 

3.1. Trobada entre Joventut, Cultura, Seguretat Ciutadana per plantejar la 
necessitat 

Acció no realitzada (per altres circums.) 

(BAMM) BUCS D'ASSAIG MUSICAL DEL MASNOU   

Objectius Accions   

1. Mantenir i millorar 
l'espai 

1.1. Concretar el servei de neteja dels bucs Acció no realitzada (per altres circums.) 

1.2. Mantenir i millorar la partida d'inversions destinada a la reparació i 
compra de material 

Acció realitzada 

2. Augmentar els usos 
joves 

2.1. Fer seguiment dels usos Acció realitzada 

2.2. Fer publicitat dels bucs Ació no relitzada (per COVID-19) 

2.3. Aprovar per junta els criteris de priorització Acció no realitzada (per altres circums.) 

2.4. Difondre a través del PIJ i PIDCES els bucs Acció no realitzada (per altres circums.) 

3. Augmentar el suport 
a la creació musical 

3.1. Construir oferta formativa Acció no realitzada (per altres circums.) 

3.2. Coordinar-se amb l'EMMUM Acció no realitzada (per altres circums.) 

4.  Potenciar la 
participació dels joves 
dels bucs en diferents 
aspectes / activitats de 
la vila 

4.1. Desbloquejar espais d'actuació al municipi Acció no realitzada (per altres circums.) 

4.2. Establir un òrgan de coordinació dels usuaris dels bucs Acció no realitzada (per altres circums.) 

(COM) COMUNICACIÓ   

Objectius Accions   

1. Millora dels canals 1.1. Obrir el compte d'Instagram Acció realitzada 

2. Redefinir continguts 
web i petjada digital 

2.1. Introduir el mapa de serveis al web Acció no realitzada (per altres circums.) 

2.2. Trobada amb comunicació Acció no realitzada (per altres circums.) 

3. Establir una imatge 3.1. Elaborar logo i imatge gràfica identificativa Acció realitzada 

4. Bidireccionalitat 4.1. Concretar les pautes per a una comunicació activa Acció no realitzada (per altres circums.) 

(PJ) PARTICIPACIÓ JUVENIL   

Objectius Accions   

1. Generar espais de 
participació 

1.1. Idear i convocar un espai de diàleg periòdic Acció no realitzada (per altres circums.) 

1.2. Acotar quins aspectes posem a decisió directe de les persones joves Acció no realitzada (per altres circums.) 

2. Foment de 
l'associacionisme 
juvenil 

2.1. Assessorar de les oportunitats d'associar-se Acció realitzada 
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3. Recuperar la 
confiança dels joves 
cap a la Regidoria 

  Acció no realitzada (per altres circums.) 

ESPAI JOVE DE CA N'HUMET   

Objectius Accions   

1. Concreció dels 
espais joves 

1.1. Debat intern sobre Ca n'Humet i les seves sales Acció no realitzada (per altres circums.) 

1.2. Establir un llistat de necessitats i prioritats. Acció adaptada/modificada 

2. Condicionar dels 
espais joves 

2.1. Procedir a la gestió de compra o adequació de l'espai Acció realitzada 

3. Dinamització de 
l'espai jove 

3.1. Implementar l'àmbit C  Acció adaptada/modificada 

MARESMUSIC   

Objectius Accions   

1. Mantenir i consolidar 
la Plataforma 

1.1. Mantenir la partida pressupostària Acció realitzada 

2. Millorar la 
comunicació 

2.1. Fer arribar la informació al públic objectiu Acció realitzada 

 

Podem veure un grau baix d’execució de les polítiques previstes fet que ha empès a elaborar un 

PLJ 2021-2024 ambiciós però alhora realista. 

Indicadors del servei de joventut 

Els indicadors del servei de joventut són una eina creada per la Fundació Ferrer i Guàrdia per 

avaluar el grau de desenvolupament que té un determinat servei de joventut segons les seves 

dimensions poblacionals. L’eina compta amb un total de sis dimensions (estructura de les 

polítiques de joventut, comunicació, recursos, treball transversal, planificació estratègica i 

polítiques adreçades a joves) i un total de 88 indicadors. Aquests indicadors s’han extret de 

diversos estudis i informes elaborats per la Fundació o altres organismes, així com de 

l’experiència de la Fundació en la planificació estratègica de joventut als municipis de Catalunya. 

Existeixen dos tipus d’indicadors: aquells que expliciten si el servei compta amb un recurs o 

servei considerat essencial i aquells que mesuren quan s’acosta el municipi a allò que s’espera 

tenint en compte la seva població (a partir fonts estadístiques disponibles).  

El servei de joventut del Masnou ha obtingut una puntuació total de 58 punts sobre 100, i obté 

els seus millors resultats en l’àmbit dels recursos del servei, atès que compta amb uns recursos 

humans, funcionals i econòmics suficients: per exemple compta amb un perfil tècnic de joventut, 
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amb un perfil dinamitzador de joventut i un perfil administratiu. Alhora, com a mínim el 75% del 

personal té contracte indefinit, com a màxim té el 25% de la plantilla externalitzada, disposa d’una 

oficina o espai compartit pels professionals de joventut, un espai per a joves, un espai per a 

l’estudi, pressupost de joventut, línies de subvenció per a joves o entitats juvenils, rep suport 

econòmic d’altres organismes supramunicipals, etc.  

En segon lloc obté els seus millors resultats en el treball transversal, ja que el servei es coordina 

amb altres organismes i serveis i té una coordinació politicotècnica regular. I en tercer lloc obté 

els seus millors resultats en l’àmbit de comunicació, ja que disposa de xarxes socials i hi publica 

de forma regular. 

No obté tants bons resultats en l’àmbit de l’estructura de les polítiques de joventut atès que el 

servei no compta amb una estructura administrativa pròpia i la regidoria és compartida. En l’àmbit 

de la planificació estratègica, s’han de potenciar certs aspectes de l’avaluació de polítiques, del 

retorn als i les participants i potenciar aspectes del disseny de polítiques de joventut, com per 

exemple incloure indicadors d’avaluació, enfocar projectes a diferents col·lectius o comptar amb 

un pla d’actuació anual. I pel que fa a les polítiques adreçades a joves hi ha certs àmbits 

d’actuació en els quals s’hauran de desenvolupar projectes i actuacions, per tal de donar 

cobertura a les necessitats de les persones joves (per exemple, en l’àmbit formatiu, en 

l’habitatge, la salut, l’esport, la inclusió social o les relacions internacionals i lacooperació, i alhora 

comptar amb punts d’informació itinerants o recursos web.  

Orientacions 

En aquest apartat podem veure tot un seguit d’orientacions bàsiques que s’extreuen del procés 

de diagnosi i resultat del conjunt de trobades i enquestes realitzades per aconseguir un major 

impacte de les polítiques de joventut al municipi, que s’han modulat posteriorment d’acord amb 

els recursos disponibles. 

- Recursos disponibles:  

o Humans: un/a tècnic/a de Joventut amb dedicació exclusiva a joventut, una o 

diverses figures de dinamitzador/a juvenil i informador/a juvenil. 

o Econòmics: un pressupost més ajustat al volum de persones a les quals atenen, 

el 17,5% de la població. 
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- Treball transversal: Caldria crear espais estables i regulars de treball transversal a tots 

els nivells; compartir diagnosis, objectius, estratègia i visió entre els serveis, i augmentar 

la freqüència de les trobades i cultura del treball transversal a l'ens. D'aquesta manera 

s'unificarien coneixements, recursos i eficiència dels serveis. Alhora, la col·laboració del 

servei de joventut amb altres serveis és una forma eficient d'oferir accions enfocades i 

adaptades a la població jove, sense que aquestes hagin de ser impulsades, dotades i 

dissenyades exclusivament des del servei de joventut. 

- Vincle amb les persones joves: El servei de joventut hauria d'esdevenir un referent pel 

que fa a la informació i assessorament de la població juvenil. Ha de comptar amb 

professionals amb coneixements i recursos, reconeguts per les persones joves. Aquesta 

informació s'ha d'oferir a Ca n'Humet però també als instituts o altres espais o 

equipaments de forma regular i estable. El servei de joventut també ha de comptar amb 

espais web on poder oferir aquesta informació o enllaços per accedir-hi. 

- Comunicació: Cal adaptar-la a l’ús que en fan les persones joves, a través de xarxes 

socials, presentacions, referents, cartells, díptics, i en espais com Ca n'Humet, instituts, 

places, oficines i equipaments, entitats, fires, festes, etc. 

- Un equipament de referència: Ca n'Humet hauria d'esdevenir un equipament exclusiu, 

adequat, referent i reconegut entre la població jove. Amb un espai de trobada, punt 

d'informació juvenil, recursos especialitzats, espais amb diverses funcionalitats, una 

programació estable d'activitats, etc. S'ha de promocionar l'accés dels i les joves a 

l'equipament per tal de poder realitzar posteriorment polítiques de joventut amb una 

incidència i impacte clar. 

- Diversitat: El servei de joventut hauria d'ampliar i diversificar els projectes que executa, 

tant en referència als àmbits temàtics (ocupació, educació, salut, igualtat, etc.) com en 

les metodologies dels projectes, és a dir, abordar les mateixes problemàtiques amb 

estratègies diferenciades, per tal d'arribar a perfils joves diferents. Les polítiques de 

transició cap a la vida adulta haurien d'esdevenir el pilar del servei de joventut, és a dir 

totes aquelles accions vinculades a l'ocupació, educació, transició-escola-treball i 

habitatge.  

- Participació: S'ha de potenciar la participació de la població juvenil, tant la participació 

organitzada com la no organitzada, i d'aquesta, tant la individual com la col·lectiva. Cal 

crear espais que facilitin aquesta participació per fomentar d'aquesta manera l'autonomia 

i iniciativa juvenil i cal donar visibilitat als projectes juvenils. Aquest foment s'ha de 

realitzar a través d'accions centrades en diferents perfils i ha d’ impregnar la participació 

activa en els projectes desenvolupats des de l'Ajuntament. 
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5. ELS EIXOS ESTRATÈGICS  

Missió, visió i valors 

Missió 

L’àmbit de joventut de la Regidoria de Cicles de Vida de l’Ajuntament del Masnou treballa perquè 

que les persones joves del municipi puguin desenvolupar els seus projectes vitals i esdevenir 

ciutadans i ciutadanes de ple dret, amb uns serveis de proximitat i un acompanyament al llarg de 

la seva trajectòria per incidir en la millora de la seva qualitat de vida. Es persegueix doncs donar 

resposta a les seves necessitats individuals i col·lectives, i donar-los suport durant la seva 

trajectòria cap a la vida adulta, amb la implementació de recursos i accions educatives, laborals, 

culturals, etc., en què els i les joves esdevinguin protagonistes a través de la seva implicació 

social i de la seva participació. 

El PLJ del Masnou és un pla estratègic de les polítiques de joventut que basa la seva missió 

última en dues finalitats fonamentals: 

- Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves, atenent a la diversitat 

de formes i models de vida que representa la comunitat juvenil del municipi. Cal recordar 

que tot i que acostumem a parlar de joves com si es tractés d’un ens uniforme i 

homogeni, les joventuts són plurals i s’ha de tenir sempre en compte aquesta diversitat 

que configura el panorama juvenil del Masnou. 

- Apoderar les persones joves com a agents de transformació social, impulsant el seu 

paper actiu com a ciutadans i ciutadanes, oferint espais per a la seva participació en la 

presa de decisions, així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món 

mitjançant la cultura. 

 

Visió 

L’àmbit de joventut de la Regidoria de Cicles de Vida de l’Ajuntament del Masnou és el nucli 

aglutinador encarregat de coordinar les polítiques d’àmbit juvenil que es desenvolupen al nostre 

municipi. 



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 35 

  

 

Des dels seus inicis l’àmbit ha disposat de diverses seus. Actualment té com a seus principals 

les oficines de Roger de Flor, així com l’Espai Jove de Ca n’Humet, on es troben els serveis per 

a joves (Servei d’Informació Juvenil, Servei de Mobilitat Internacional o els Bucs d’Assaig, entre 

d’altres). 

L’àmbit de Joventut, com agent del municipi, té la voluntat d’esdevenir referent en l’atenció a les 

persones joves al Masnou, i persegueix que aquestes tinguin al seu Pla local de joventut del 

Masnou 2021-2024 unes polítiques municipals integrals que donin suport al seu 

desenvolupament personal i a la seva participació activa en la societat, que els faciliti el procés 

d’autonomia i de desenvolupament del propi projecte de vida en una societat: 

- On les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes de vida i les seves 

expectatives (educatives, culturals, laborals, familiars...), entenent que aquesta és la 

millor garantia d’un futur millor per al conjunt de la societat. 

- Més justa, on l’origen social no determini les expectatives, les possibilitats ni les 

oportunitats a l’hora de desenvolupar el projecte de vida. 

- En la qual les persones joves s’impliquin i tinguin un paper protagonista en el 

desenvolupament del seu entorn (poble, país, món); que aposti per un creixement 

quantitatiu i qualitatiu de l’associacionisme i els moviments juvenils, organitzats com a 

aposta estratègica perquè el conjunt de la ciutadania, i també les persones joves, tingui 

capacitat per incidir sobre el funcionament de la societat i traslladar-hi la seva visió del 

món. 

 

Valors:  

- Participació: governança democràtica, corresponsabilitat i formes de democràcia directa 

i semidirecta. 

Garantir espais de diàleg i treball entre joves i amb la pròpia població jove. Han d’existir 

espais entre iguals (només joves), però també sectorials i intergeneracionals, que 

permetin arribar a tota aquesta població, per afavorir el seu apoderament i el seu rol actiu 

dins la societat en la qual conviuen. 
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- Transformació: inclusió (perspectiva inclusiva), universalisme i lluita contra les 

desigualtats socials. 

Garantir les mateixes oportunitats a tota la població. Tots els agents que treballen de 

manera directa i indirecta amb joves han de ser capaços de detectar, analitzar i actuar 

en possibles situacions de desigualtat per raó de gènere, edat, discapacitat, origen, 

classe social, sexe, etc. 

- Transversalitat: treball en xarxa i transversal. 

Destacar la perspectiva comunitària més enllà d’actuacions aïllades, i treballar en 

projectes comuns. Fer partícips en aquests processos a joves, entitats, associacions 

juvenils, Consell de Joves, taules de participació del municipi, serveis de l’Ajuntament i 

altres institucions, i d’una manera holística, travessant totes les esferes que conformen 

la vida del jovent. 

- Qualitat: adequació a la realitat, proximitat, innovació, creativitat i avaluació. 

Processos dinàmics i flexibles, oberts a propostes i suggeriments, amb canals que 

permetin l’adequació a la realitat canviant constantment, i l’avaluació de les intervencions 

(durant el transcurs i final), per valorar possibles noves necessitats i contextos, i adaptar 

l’execució de les accions. 

Eixos estratègics 

A partir de la diagnosi i de la definició de la missió, visió i valors del PLJ 2021-2024 s’estableixen 

tres eixos al voltant dels quals giren els 13 programes d’actuació, 27 objectius estratègics i 73 

accions que es desenvoluparan de manera transversal i coordinada al llarg dels quatre anys de 

vigència del pla. 

 

Eix 1. Autonomia i emancipació. 

Eix 2. Oci, lleure i cultura. 

Eix 3. Transformació social.  
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Els programes tenen com a objectiu ordenar les propostes recollides al llarg del procés i dotar-

les de sentit i context. Responen a les necessitats detectades, així com a les principals línies 

estratègiques determinades per la pròpia regidoria, i en faciliten l'aplicació. S’han tingut en 

compte també les propostes incloses al Pla d’actuació municipal 2019-2023 i al Pla de 

Reactivació social i econòmica elaborat arran de la pandèmia de COVID-19. 

Totes les propostes recollides han estat treballades per part de la Regidoria amb l’objectiu de 

definir-ne la viabilitat, garantir el lligam amb els objectius estratègics i les necessitats detectades 

per donar-hi les respostes adequades. Les propostes s’han agrupat en programes per tal de 

facilitar la planificació, l’execució i el seguiment del PLJ.  

No s’inclouen només els programes que liderarà el mateix àmbit de joventut, sinó també aquells 

liderats per altres departaments del consistori en els quals joventut actua coordinadament com a 

col·laboradora. Els programes estan alineats amb els principis rectors del PNJCat 2020, i 

directament relacionats amb els diferents reptes que entoma. 

 

Eix 1. Autonomia i emancipació. 

Aquest eix té per objectiu acompanyar a la població jove, atenent les necessitats diferencials dels 

nois i de les noies, i els diferents cicles de la seva trajectòria vital, oferint la informació, l’orientació 

i l’assessorament necessaris per garantir que durant els processos de presa de decisions puguin 

comptar amb un suport que reforci la seva autonomia i independència personal. 

 

PROGRAMA D’EDUCACIÓ 

 Assessorar i orientar la persona jove en el seu procés formatiu, per afavorir la seva 

autonomia personal i la seva confiança en el desenvolupament dels seus projectes vitals. 

 Facilitar l’accés als recursos educatius, adequant l’oferta a les necessitats existents, i 

vetllar perquè aquesta sigui de qualitat en tots els nivells del sistema educatiu. 
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PROGRAMA D’OCUPACIÓ 

 Assessorar i orientar la persona jove en el seu procés ocupacional tot promovent una 

orientació laboral lliure d’estereotips i prejudicis sexistes, per afavorir la seva autonomia 

personal i la seva confiança en el desenvolupament dels seus projectes professionals. 

 Facilitar l’accés a recursos que ajudin les persones joves a millorar les seves condicions 

d’ocupabilitat, augmentant les seves oportunitats en la inserció laboral i la realització del 

propi projecte professional. 

 Potenciar l’actitud emprenedora i l’emprenedoria entre la població jove (economia social, 

cooperativa, etc), com a eina per millorar les seves oportunitats dins el mercat laboral. 

 

PROGRAMA D’HABITATGE 

 Construcció d’habitatge de protecció social destinat a persones joves. 

 Augmentar el paper de l’Administració com a referent en l’accés a l’habitatge jove, creant 

espais de mediació entre Administració, persones propietàries i joves. 

 Proporcionar recursos que redueixin les dificultats d’accés a l’habitatge. 

 

PROGRAMA DE SALUT 

 Apropar a la població jove recursos, programes i serveis existents en matèria de salut. 

 Augmentar l’adquisició de coneixements i hàbits saludables que contribueixin en la 

reducció de conductes de risc associades a la salut de la població jove en diferents 

àmbits: salut física i mental, afectiva i sexual, laboral, social, alimentària, etc. 

 

PROGRAMA DE MOBILITAT 

 Proporcionar ajuts per fomentar l’ús del transport públic per a les persones joves 

estudiants del municipi. 

 Oferir programes de mobilitat internacional per fomentar experiències a l’estranger.  
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Eix 2. Oci, lleure i cultura. 

L’objectiu d’aquest eix és oferir a la població jove recursos i alternatives d’accés a la cultura i a 

l’oci a través d’espais d’expressió i creació cultural per a potenciar les seves habilitats i satisfer 

els seus interessos. 

Oferir activitats d’oci, cultura i esport perquè el temps de lleure esdevingui un espai enriquidor, 

cohesionador i d’aprenentatge. 

 

PROGRAMA DE CULTURA 

 Possibilitar l’expressió de les capacitats creatives i artístiques del jovent del Masnou. 

 Afavorir el desenvolupament de l’actitud crítica de la població jove a través de les 

pràctiques artístiques. 

 Augmentar l’accés i el consum cultural crític del sector jove 

 Promoure la visibilització de l’univers juvenil i la seva visió del món a la ciutadania. 

 Fomentar l’establiment d’una xarxa de relacions entre institucions, entitats, col·lectius, 

artistes i altres agents de l’àmbit artístic i cultural. 

 Donar suport a projectes i processos de producció/creació artística desenvolupats per 

joves del municipi. 

 

PROGRAMA DEL LLEURE EDUCATIU 

 Impulsar el lleure educatiu com a espai de formació no reglada al municipi. 

 Fomentar els valors del lleure educatiu entre la població jove del Masnou. 

 Oferir programes de formació i suport a les persones joves del Masnou. 

 

PROGRAMA DE L’ESPAI JOVE 

 Disposar d’un equipament públic de referència per a les persones joves del municipi. 

 Generar espais de relació, trobada, formació i oci en un entorn segur i agradable. 

 Assessorar i orientar la persona jove en el seu procés de transició, per afavorir la seva 

autonomia personal i la seva confiança en el desenvolupament dels seus projectes vitals. 
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 Facilitar l’accés als recursos municipals, i vetllar per generar els canals de comunicació 

i seguiment perquè s’assoleixin un ple accés a aquests recursos. 

 

PROGRAMA D’ESPORTS 

 Promocionar la pràctica esportiva per la població jove del Masnou com a font de salut i 

millora de la qualitat de vida. 

 Oferir activitats de diversos àmbits esportius procurant un abast tan ampli com sigui 

possible.  

 Generar hàbits saludables i l’adquisició de valors a través de la pràctica esportiva.  

 

Eix 3. Transformació social. 

Disposar d’accés a tota la informació necessària és imprescindible perquè la població jove pugui 

escollir i decidir amb el major coneixement possible. Garantir els canals d’expressió i participació 

és garantir drets bàsics de ciutadania.  

Aquests drets s’han de garantir també amb termes d’igualtat i convivència tenint present la realitat 

diversa de la societat actual. Cal assegurar que les accions que emprenguem protegeixin aquells 

que més ho necessiten per no deixar mai ningú enrere. Per això hem de procurar una millora de 

la qualitat de vida de totes les persones joves del municipi. 

  

PROGRAMA D’INFORMACIÓ I COMUNICACIÓ 

 Oferir canals de comunicació accessibles a les persones joves perquè tinguin accés als 

serveis municipals. 

 Oferir informació actualitzada i veraç dels serveis municipals. 

 Apropar la informació municipal als espais juvenils del municipi. 

 

PROGRAMA DE PARTICIPACIÓ 

 Promoure l’associacionisme juvenil i les diverses maneres de participació i organització 

col·lectiva, sigui com a entitats o col·lectius, o a títol personal, com a forma de participació 

activa. 

 Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar la participació juvenil. 
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 Apropar l’Administració a la població jove i potenciar la seva interlocució amb les 

associacions i col·lectius juvenils del municipi. 

 Repensar els usos dels espais municipals valorant estratègies per fomentar la decisió 

dels joves en la cogestió d’aquests. 

 Incloure la perspectiva juvenil en els usos de l’espai públic, en el seu disseny i en la 

normativa que en regula els usos. 

 

PROGRAMA D’IGUALTAT I CONVIVÈNCIA 

 Conèixer i reconèixer necessitats, inquietuds i potencialitats de les persones adolescents 

i joves del Masnou, atenent a les diversitats juvenils existents. 

 Promoure entre les persones joves la igualtat de drets i deures i el respecte per la 

diversitat per raó de sexe, d’edat, d’origen, de classe social o de capacitats diverses. 

 

PROGRAMA D’ACCIÓ SOCIAL 

 Oferir suport a la població jove per garantir una transició vital plena. 

 Acompanyar les persones joves en el seu itinerari formatiu per evitar el fracàs escolar.  

 Promoure activitats de caràcter comunitari amb tots els col·lectius joves del municipi per 

evitar relacions abusives o discriminatòries. 
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6.  PROPOSTES 

La taula següent recull tots els eixos, programes i accions previstos al PLJ 2021-2024, que es 

detallen més endavant. 

 

 Eix 1. Autonomia i emancipació  

Programa 1.1. Educació 

Repte Objectiu Acció 

Aconseguir l’èxit 

en la trajectòria 

educativa de la 

joventut 

1.1.1. Promoure els 

recursos en l’àmbit de 

l'educació i la prevenció 

de l'absentisme 

Tallers d'Estudi Assistit 

Fira (in)Forma't per a estudiants de 3r i 4t 

d'ESO 

PFI conveniat amb Tiana, Montgat i Alella 

Aules d'Estudi 

FP Dual 

Projecte GEODA i escola - treball 

1.1.2. Desplegar el 

Projecte educatiu de 

municipi 

 

Projecte de Ciutat Educadora 

Educació 360 

Suport psicològic a infants i joves i a les seves 

famílies 
1.1.3. Atenció a 

l'escolarització 

Oficina Municipal d’Educació 

1.1.4 Foment de la 

convivència en la 

comunitat educativa 

Dia Escolar de la No-Violència i la Pau 

Tutoria entre iguals 

  Programa 1.2. Ocupació 

Repte Objectiu Acció 

Aconseguir l’èxit 

en la trajectòria 

Manteniment de l'oferta de programes del 

SOC adreçats específicament a joves: Centre 

de Noves Oportunitats, CatAzubi 
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laboral de la 

joventut 

1.2. Fomentar 

l'ocupació juvenil   

Contractació de joves en pràctiques de 

Garantia Juvenil 

Programació de formació ocupacional 

adreçada prioritàriament a joves: monitor/a de 

lleure i altres en funció d'interessos i 

necessitats del mercat de treball 

Jornades d'ocupació joves 

Assessorament a l’emprenedoria jove i suport 

específic en la sol·licitud de la subvenció per 

a joves inscrits al programa de garantia juvenil 

Programa de foment de la cultura 

emprenedora a nivell de secundària 

Suport econòmic al finançament de projectes 

emprenedors promoguts per joves 

Disseny de programes d’assessorament, 

formació i mentorua  de  clústers d’activitat 

econòmica d’activitats promogudes per joves. 

Ex. activitats artístiques i vinculades amb la 

música i la cultura 

Programa 1.3. Habitatge 

 Objectiu Acció 

Aconseguir l’èxit 

en la transició 

domiciliària de la 

joventut 

1.3.1. Facilitar l'accés a 

l'habitatge a la població 

jove 

Priorització de la finalitat jove dels habitatges 

del Sector Llevant i Can Jordana 

Noves promocions d’habitatges d'HPO en 

diferents sectors del municipi (antiga caserna 

de la Guàrdia Civil, a la plaça Nova de les 

Dones del Tèxtil, entre d’altres) 

Programa d'habitatge intergeneracional 

 

1.3.2. Apropar l’Oficina 

Local d'Habitatge a la 

població jove 

Assessorament per a la negociació dels 

contractes de lloguer 

Ajuts al pagament de lloguer i altres formes de 

tinença d'habitatge 
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Programa 1.4. Salut 

Repte Objectiu Acció 

Promoure la vida 

saludable en la 

joventut 

1.4.1. Oferir suport i 

promoure hàbits 

saludables  entre la 

població jove 

Pla municipal de prevenció de les 

drogodependències 

Punt d'informació "Som Nit" en el marc de la 

nit jove de Festa Major 

Suport sanitari i assistencial en les activitats 

joves que ho requereixin 

Tallers de promoció de la salut als centres 

educatius 

Programa 1.5. Mobilitat 

Repte Objectiu Acció 

Avançar cap a 

l’autonomia, el 

desenvolupament 

personal i la 

participació en 

allò col·lectiu 

1.5.1. Promoure la 

mobilitat internacional 

dels i les joves per 

fomentar la seva 

autonomia 

Accions informatives entorn la mobilitat  

internacional 

1.5.2. Fomentar l'ús del 

transport públic vinculat 

als estudis 

Ajuts al transport públic per a joves estudiants 

del Masnou 

 

Eix 2. Oci, lleure i cultura 

Programa 2.1. Cultura 

Repte Objectiu Acció 

Universalitzar la 

cultura entre la 

població juvenil, 

treballant perquè 

2.1.1. Ampliar l'oferta 

cultural i d'oci al 

municipi 

Programar espectacles adreçats a públic jove 

de teatre música i dansa a l'Espai Escènic 

Iago Pericot 

Programació jove d'arts visuals  a l'Espai 

Casinet 
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l’oferta cultural 

respongui a 

objectius 

educatius i 

socialment 

cohesionadors 

 

 

Creació escènica jove a la Sala B de Ca 

n'Humet 

Concurs de Música Jove Maresmusic 

Elaboració de còmics i fanzins 

Programació jove Street Art 

2.1.2. Promoció de la 

lectura i la creació 

literària 

Concurs Literari Goleta i Bergantí 

Prescripció literària d'àmbit juvenil 

Programa 2.2. Lleure educatiu 

Repte Objectiu Acció 

Universalitzar la 

cultura entre la 

població juvenil, 

treballant perquè 

l’oferta cultural 

respongui a 

objectius 

educatius i 

socialment 

cohesionadors 

2.2.1. Potenciar les 

entitats de lleure 

educatiu 

Treball en xarxa entre les entitats de lleure 

educatiu del municipi 

Formacions en l'àmbit del lleure 

Ajuts a les activitats extraescolars 

Programa 2.3. Espai Jove 

Repte Objectiu Acció 

Avançar cap a 

l’autonomia, el 

desenvolupament 

personal i la 

2.3.1. Oferir un espai 

atractiu per a les 

persones joves 

Renovació i adequació de l'Espai Jove 

2.3.2. Fer de Ca 

n'Humet l'espai juvenil 

de referència 

Potenciació del SIJ i elaboració d’un catàleg 

de serveis municipals adreçats a les persones 

joves 

Pla d’Usos de l’Espai Jove de Ca n’Humet 
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participació en 

allò col·lectiu. 

2.3.3. Elaborar una 

programació 

d'activitats estables   

Programa de creació i expressió juvenil 

(exposicions, actuacions, fotografia, dansa…) 

Programació estable d’activitats 

Sala de videojocs amb tornejos de gaming 

Espai d'informació sobre relacions afectives i 

sexuals 

"Festa Jove" 

Mostra d'entitats joves del municipi 

Programa 2.4. Esports 

Repte Objectiu Acció 

Avançar cap a 

l’autonomia, el 

desenvolupament 

personal i la 

participació en 

allò col·lectiu 

2.4.1. Promocionar, 

fomentar i assolir 

valors educatius a 

través de la pràctica 

esportiva 

Programa d’esports al Poliesportiu Municipal 

Suport econòmic i d'infraestructura a entitats 

esportives 

Setmana de l'activitat esportiva en horari lectiu 

Skate jove 

Instal·lació d’elements de cal·listènia 

Fakaló jove 

Programa d’esports aquàtics a la platja 
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Eix 3. Transformació social 

Programa 3.1. Informació i comunicació 

Repte Objectiu Acció 

Avançar cap a 

l’autonomia, el 

desenvolupament 

personal i la 

participació en 

allò col·lectiu 

3.1.1. Establir canals 

estables de comunicació 

amb les persones joves 

 

Comunicació Jove 

Programa corresponsals i PIDCES 

Programa 3.2. Participació 

Repte Objectiu Acció 

Avançar cap a 

l’autonomia, el 

desenvolupament 

personal i la 

participació en 

allò col·lectiu 

 

3.2.1.Oferir suport a les 

iniciatives juvenils 

Assessorament als joves per a la creació 

de projectes col·lectius i associatius 

Suport logístic als joves en la realització 

d'esdeveniments 

Mapa de referents juvenils 

 

3.2.2. Fomentar l'esperit 

crític i la participació directa 

Espai de participació juvenil de debat i 

decisió 

Estudi d'experiències de pressupostos 

participatius joves 

Accions dirigides a joves als 

pressupostos participatius municipals 

 Objectiu Acció 
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Avançar cap a 

l’autonomia, el 

desenvolupament 

personal i la 

participació en 

allò col·lectiu 

3.2.3. Fomentar la cogestió 

dels espais públics 

Tarda Jove: un espai dinamitzat 

directament per les persones joves 

assistents a l'Espai Jove 

Programa 3.3. Igualtat i convivència 

Repte Objectiu Acció 

Avançar cap a un 

nou model de 

país i de societat 

cohesionada, 

vertebrada 

territorialment, 

sostenible i 

innovadora en les 

formes 

d’organització 

col·lectiva 

3.3.1. Foment de la 

convivència en la comunitat 

educativa i la coeducació 

Protocol integral contra les violències 

masclistes i la LGTBIfòbia al Masnou 

Pla local LGTBI 

CIRD - SIAD 

SAI LGTBI 

Tallers de prevenció de les violències als 

centres educatius (educació secundària 

12-16) 

Objectiu Acció 

3.3.2. Abordar la diversitat 

sexual i de gènere 

Commemoració de diades rellevants 

Objectiu Acció 

Accions d’apoderament de les dones 
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3.3.3 Apoderament 

feminista 

Pla Local d'Igualtat 

Tecnogirl 

Programa 3.4. Acció Social 

Repte Objectiu Acció 

Avançar cap a un 

nou model de 

país i de societat 

cohesionada, 

vertebrada 

territorialment, 

sostenible i 

innovadora en les 

formes 

d’organització 

col·lectiva 

3.4.1. Treballar l'assoliment 

progressiu  de les 

responsabilitats personals i 

socials de les persones 

adolescents en risc 

Servei d’ Intervenció i Acompanyament 

a les Famílies (SIAF) 

3.4.2. Potenciar el vincle 

social de les persones joves 

amb la comunitat 

Centre Obert Maricel 

3.4.3. Prevenció dels 

abusos sexuals infantils i 

adolescents 

Diagnòstic de l’abús sexual infantil i 

adolescent al Masnou 
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7. FITXES DE LES ACCIONS 

 

A continuació es mostren en detall cadascuna de les accions incloses a les taules superiors. A 

cada fitxa es poden veure els objectius de l’acció (general i específic), la descripció, el nivell de 

prioritat, les persones destinatàries, els agents municipals implicats (qui lidera i qui col·labora), 

la temporització, els recursos necessaris per a implementar-la (humans, d’infraestructura i 

econòmics), els indicadors d’avaluació i com es realitzarà la comunicació. 

Eix 1. Autonomia i emancipació:   

Programa d’educació  

Repte al qual està vinculat: Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de la joventut 

Nom de l’actuació: Tallers d'Estudi Assistit 

 
Programa Educació 

  

Objectius 

General Prevenir l'absentisme i l'abandonament escolar 

Específic 
Oferir suport educatiu a l’alumnat que els centres 

educatius derivin. 

 
Descripció 

Des de la Regidoria d’Educació es presta el servei de Tallers 

d’Estudi Assistit dirigit a l’alumnat dels centres de primària i 

secundària que requereixin d’un reforç escolar específic. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 
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Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Educació  

Hi col·labora Centres educatius del municipi 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnica d’Educació, un coordinador i 9 

monitors/es contractades per l’empresa 

adjudicatària del contracte de serveis 

Infraestructures Les pròpies dels centres escolars 

Econòmics 34.845,11€ sense IVA per curs 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’alumnes derivats del centre educatiu: 54 

Núm. d’alumnes que finalitzen el taller a final del curs: 54 
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Comunicació Centres educatius 
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Nom de l’actuació: Fira (in)Forma't per a estudiants de 3r i 4t d'ESO 

 
Programa Educació 

  

Objectius 

General Prevenir l'absentisme i l'abandonament escolar 

Específic 

Informar estudiants d’educació secundària sobre 

els possibles itineraris formatius que poden 

seguir després de l’ensenyament obligatori. 

 
Descripció 

Des de la Regidoria d’Educació s’organitza una fira per a 

estudiants d’educació secundària amb la finalitat d’informar, 

assessorar i orientar les persones joves sobre els possibles 

itineraris de què disposen després de l’ensenyament obligatori 

al municipi i en l’entorn proper. 

 
Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 

implicats 

La lidera Regidoria d’Educació  

Hi col·labora 

Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut, regidoria de promoció econòmica, 

Instituts 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a d’Educació, Administratiu/va, 

col·laboració tècnica d’altres 

departaments  

Infraestructures Material municipal 

Econòmics 600€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de joves assistents  

Núm. d’opcions formatives assistents - 6 

 
Comunicació 

Web municipal, Instagram de joventut, mailing general, centres 

educatius, AFAs 
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Nom de l’actuació: PFI conveniat amb Alella, Tiana i Montgat 

 
Programa Educació 

  

Objectius 

General Prevenir l'absentisme i l'abandonament escolar 

Específic 
Oferir formació professionalitzadora a joves que 

no han acabat l’ESO 

 
Descripció 

Els ajuntaments del Masnou, Alella, Tiana i Montgat tenen un 

conveni de col·laboració per oferir formació professionalitzadora 

en els perfils de vendes i hoteleria a joves que no han finalitzat 

els estudis obligatoris amb la intenció que puguin retornar als 

estudis formals o reorientar-se en el món laboral. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Educació - CFPAM 

Hi col·labora 
Regidoria de Promoció Econòmica, 

ajuntaments d’Alella, Tiana i Montgat 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica d’Educació, Directora del CFPAM 

Infraestructures Espais municipals d’Alella i Montgat 

Econòmics 
11.325,00€ anuals (variables segons 

l’alumnat inscrit) 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. de joves inscrits curs 2020 – 2021: 6 alumnes  

 
Comunicació 

Web municipal, Instagram de joventut, mailing general, centres 

educatius, CFPAM, ajuntaments d’Alella, Montgat i Tiana 
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Nom de l’actuació: Aules d’estudi 

 

 

Programa Educació 

  

Objectius 

General Prevenir l'absentisme i l'abandonament escolar 

Específic 
Oferir acompanyament i suport a les persones 

joves estudiants que ho requereixin. 

 
Descripció 

La Regidoria d’Educació ofereix un servei d’acompanyament i 

suport educatiu a les persones joves estudiant que ho 

requereixin mitjançant derivacions de centres educatius o per 

via d’accés lliure 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Educació  

Hi col·labora 
Regidoria d’Acció Social i entitats del tercer 

sector  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnica d’Educació i personal d’entitat 

del tercer sector 

Infraestructures Espai municipal, ubicat a Ca n’Humet 

Econòmics 1800€ anuals  

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. de joves participants: entre 6 i 8, curs 2020-2021 

 
Comunicació 

Web municipal, Instagram de joventut, mailing general, centres 

educatius, mailing de les entitats  
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Nom de l’actuació: FP Dual 

 
Programa Educació 

  

Objectius 

General Prevenir l'absentisme i l'abandonament escolar 

Específic 
Oferir pràctiques laborals a estudiants dels 

centres educatius del municipi 

 
Descripció 

Mitjançant conveni amb els centres educatius oferir pràctiques 

laborals a diferents departaments de l’Ajuntament 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Educació  

Hi col·labora IES Maremar 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 
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Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnica d’Educació i tutores de l’FP Dual 

(3 persones: 2 d’Acció Social i 1 de 

Promoció Econòmica) 

Infraestructures Pròpies de l’Ajuntament 

Econòmics 1.200€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. de joves participants: 3 

 
Comunicació Web municipal, Instagram de Joventut, centres educatius 
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Nom de l’actuació: Projecte GEODA i escola - treball 

 
Programa Educació 

  

Objectius 

General Prevenir l'absentisme i l'abandonament escolar 

Específic 

Promoure pràctiques laborals en empreses del 

municipi mitjançant conveni amb centres 

educatius 

 
Descripció 

Programa de pràctiques formatives a través de les quals 

l’alumnat adquirirà competències bàsiques per integrar-se en el 

món laboral o continuar uns estudis preparatoris per introduir-

s’hi. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Educació  

Hi col·labora 

Instituts Maremar i Mediterrània, empreses 

del municipi, Regidoria de Promoció 

Econòmica 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnica d’Educació i referent del centre 

educatiu. 

Infraestructures Pròpies del centre educatiu i empreses 

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de joves participants: 1 o 2 segons el curs 

 

 
Comunicació Web municipal, Instagram de joventut, centres educatius 
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Nom de l’actuació: Projecte de Ciutat Educadora 

 
Programa Educació 

  

Objectius 

General 
Dissenyar i desplegar el Projecte educatiu de 

municipi 

Específic 

Treballar transversalment per reduir la 

desigualtat educativa i construir una xarxa 

d’agents educatius municipals 

 
Descripció 

El PEM és l'instrument per construir les polítiques educatives 

del municipi amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat 

d'oportunitats, la cohesió i justícia social i la construcció d'una 

ciutadania activa, compromesa i educadora en línia amb el 

concepte de Ciutats Educadores segons el qual totes les 

persones i el municipi en si som agents educadors. 

 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 

implicats 

La lidera Regidoria d’Educació  

Hi col·labora 
Tots els departaments de l’Ajuntament en 

diferent mesura, entitats del municipi, 

CEMM, centres educatius i AFAs, 

https://www.edcities.org/ca/carta-de-ciutats-educadores/
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comerços, ciutadania en general i altres 

administracions i serveis 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnica d’Educació, i col·laboració 

tècnica de diversos departaments (grup 

motor) i consultor/a de Diputació 

Infraestructures Pròpies de l’Ajuntament 

Econòmics A determinar segons disseny 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de joves participants - indefinit 

 

 
Comunicació 

Web municipal, Instagram de Joventut, mailing general, 

centres educatius, xarxes de l’Ajuntament 
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Nom de l’actuació: Educació 360 

 
Programa Educació 

  

Objectius 

General 
Promoure l’Educació 360. Educació a temps 

complet al teu municipi 

Específic 

Connectar tots els aprenentatges que es donen 

en els diferents temps i espais lectius i no lectius 

municipals. 

Connectar els diversos agents educatius que 

treballen al territori. 

Promoure itineraris d’aprenentatge 

personalitzats, connectant l’interior i l’exterior de 

l’escola. 

 
Descripció 

Projecte impulsat per la Diputació de Barcelona i la Fundació 

Jaume Bofill per a millorar l'equitat educativa i garantir la 

igualtat d'oportunitats per a tothom 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 

Agents 

implicats 

La lidera Regidoria d’Educació  

Hi col·labora Tots els agents educatius del municipi 
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Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnica de Comunitat i persones, àmbit 

d’educació 

Infraestructures Pròpies de l’Ajuntament 

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. de joves participants: Indefinit 

 
Comunicació 

Web municipal, Instagram de Joventut mailing general, centres 

educatius, xarxes de l’Ajuntament 
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Nom de l’actuació: Suport psicològic a infants i joves i les seves famílies 

 
Programa Educació 

  

Objectius 

General 
Promoure l’Educació 360. Educació a temps 

complet al teu municipi 

Específic 

Acompanyament terapèutic familiar per 

conseqüència del confinament als infants, joves i 

les seves famílies. 

 
Descripció 

Suport professional especialitzat adreçat als infants, joves i les 

seves famílies, mitjançant derivació de les escoles i instituts, per 

ajudar a canalitzar millor la gestió emocional relacionada amb 

les conseqüències del confinament. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Educació 

Hi col·labora 
Regidoria d’Acció Social, centres educatius i 

EAP 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnica d’Educació 

Educadors/res socials 

Infraestructures  

Econòmics A determinar 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’infants i adolescents atesos 

Núm. d’altes 

 
Comunicació Web i xarxes municipals, centres educatius 
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Nom de l’actuació: Oficina Municipal d’Educació 

 
Programa Educació 

  

Objectius 

General Atenció a l'escolarització 

Específic 

Lluita contra la segregació escolar 

Planificació equitativa de places escolars. 

 
Descripció 

1. Orientació i informació per als períodes de 
preinscripció i matriculació. 

2. Admissions al llarg del curs. 

3. Treball i planificació per a la prevenció de la 
segregació escolar. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 

Agents 

implicats 

La lidera Regidoria d’Educació  

Hi col·labora 
Els centres educatius del municipi i Serveis 

Territorials, EAP, Serveis Socials. 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica d’Educació 

Infraestructures Pròpies de l’Ajuntament 

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’atencions    

Índex de segregació escolar 

 
Comunicació 

Web municipal, Instagram de Joventut, centres educatius, 

xarxes de l’Ajuntament 

 

  



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 71 

  

 

Nom de l’actuació: Dia Escolar de la No-Violència i la Pau 

 
Programa Educació 

  

Objectius 

General 
Foment de la convivència en la comunitat 

educativa 

Específic Sensibilizació de la comunitat escolar. 

 
Descripció 

 Des de la Regidoria d’Educació es promou un treball 

coordinat entre centres educatius de primària i 

secundària per treballar temes relacionats amb la 

pau i la solidaritat. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Educació  

Hi col·labora Els centres educatius  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica d’Educació, centres educatius 

Infraestructures Espai públic 

Econòmics 200€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de centres participants                                                 

Núm. de persones participants 

 
Comunicació 

Web municipal, Instagram de Joventut, centres educatius, 

xarxes de l’Ajuntament 
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Nom de l’actuació: Tutoria entre Iguals (TEI) 

 

 

Programa Educació 

  

 

Objectius 

General 
Foment de la convivència en la comunitat 

educativa 

Específic Prevenció de l’assetjament escolar. 

 
Descripció 

Programa de prevenció de l’assetjament i de gestió de conflictes 

en què alumnes de diferents cursos es vinculen i esdevenen 

referents entre si. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 

 

Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Educació 

Hi col·labora Els centres educatius i programa TEI  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnica d’Educació, centres educatius i 

personal del TEI 

Infraestructures Centres educatius 

Econòmics Variable, segons la fase del projecte 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. de conflictes gestionats 

 
Comunicació Web municipal, Instagram de Joventut, centres educatius 
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Programa d’ocupació  

Repte al qual està vinculat: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de la joventut 

Nom de l’actuació: Manteniment de l'oferta de programes del SOC adreçats específicament a 

joves: Centre de Noves Oportunitats, CatAzubi 

 
Programa Ocupació 

  

Objectius 

General Fomentar l'ocupació juvenil   

Específic Oferir programes del SOC específics per a joves 

 
Descripció 

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’organitzen 

programes ocupacionals específics per a joves mitjançant la 

concertació de convenis de col·laboració amb empreses 

externes beneficiàries de subvencions del SOC.  

 

Nivell de prioritat Alt Mtjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria de Promoció Econòmica 

Hi col·labora 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Temporització  2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica d’Ocupació i empreses externes 

Infraestructures Edifici Centre, Ca n’Humet. 

Econòmics Recursos externs 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de participants                                                                                          

Núm. de projectes                                                                         

Núm. d’insercions 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter Ajuntament, mailing general, cartelleria, 

Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Contractació de joves en pràctiques de Garantia Juvenil 

 
Programa Ocupació 

  

Objectius 

General Fomentar l'ocupació juvenil   

Específic 
Fomentar la contractació de joves a través del 

SOC.  

 
Descripció 

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica es gestiona la 

contractació de persones joves en règim de pràctiques laborals 

remunerades.  

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria de Promoció Econòmica 

Hi col·labora 
Recursos Humans i les altres regidories 

implicades. 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnica d’Ocupació, Recursos Humans, 

tècnics d’altres departaments. 

Infraestructures Edifici Centre, i altres espais municipals. 

Econòmics Recursos externs 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. de contractacions. 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter Ajuntament, mailing general, cartelleria, 

Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Programació de formació ocupacional adreçada prioritàriament a joves: 

Monitor/a de lleure i altres en funció dels interessos i necessitats del mercat de treball 

 
Programa Ocupació 

  

Objectius 

General Fomentar l'ocupació juvenil   

Específic Fomentar la qualificació professional de joves  

 
Descripció 

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’organitzen 

formacions professionalitzadores adreçades a col·lectius 

concrets, com ara els joves. Així mateix, es gestiona oferta de 

formació adreçada a persones joves beneficiàries de Garantia 

Juvenil, via conveni amb entitats de formació.  

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 16 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria de Promoció Econòmica 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica d’Ocupació 

Infraestructures Edifici Centre, i altres espais municipals. 

Econòmics Recursos externs i propis 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de formacions realitzades 

Núm. de participants 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter ajuntament, mailing general, cartelleria, 

Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Jornades d'ocupació joves 

 
Programa Ocupació 

  

Objectius 

General Fomentar l'ocupació juvenil   

Específic 
Informar els joves sobre recursos específics de 

formació i treball  

 
Descripció 

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica s’organitzen 

anualment, juntament amb els ajuntaments d’Alella i Teià, les 

Jornades d’Ocupació. Es tracta de conferències i tallers grupals, 

amb un nombre de participants que varia en funció del contingut: 

sessió tipus conferència oberta fins 50-60 participants, tallers 

pràctics amb un màxim de participants de 15-20 persones, en 

funció de les dinàmiques. 

En l’edició 2020 s’ha dedicat part d’aquestes jornades a informar 

als i les joves dels recursos i programes ocupacionals disponibles 

al territori. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria de Promoció Econòmica 

Hi col·labora Joventut 



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 82 

  

 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica d’Ocupació 

Infraestructures Edifici Centre, i altres espais municipals. 

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de xerrades realitzades 

Núm. de participants 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter de l’Ajuntament, mailing general, 

cartelleria, Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Assessorament a l’emprenedoria jove i suport específic en la sol·licitud de 

la subvenció per a joves inscrits al Programa de garantia juvenil 

 
Programa Ocupació 

  

Objectius 

General Fomentar l’ocupació juvenil 

Específic 

Suport a l’obtenció de finançament aliè per al 

desenvolupament de projectes empresarials 

promoguts per joves 

 
Descripció 

La Generalitat de Catalunya a través del Servei d’Ocupació de 

Catalunya convoca unes subvencions anuals vinculades a la 

inscripció de joves en el Programa de garantia juvenil.  

Es facilitaria suport tècnic en la preparació de la sol·licitud. 

Aprofitaríem l’acció per generar un material vinculat al 

finançament de projectes liderats per joves.  

 

 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

Agents implicats La lidera Regidoria de Promoció Econòmica 
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Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica d’Ocupació 

Infraestructures Casa del Marquès 

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’assessoraments 

Núm. de sol·licituds de subvenció presentades 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter de l’Ajuntament, mailing general, 

cartelleria, Instagram de Joventut, web Casa del Marquès 
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Nom de l’actuació: Programa de foment de la cultura emprenedora a secundària 

 
Programa Ocupació 

  

Objectius 

General Fomentar l’ocupació juvenil   

Específic 
Dotar els joves d’eines, coneixements i suports 

per fomentar la cultura emprenedora 

 
Descripció 

La Regidoria de Promoció Econòmica participa en el Programa 

cultura emprenedora a l’escola que impulsa la Diputació de 

Barcelona i que està orientat a fomentar la cultura emprenedora 

a primària. Des de la Regidoria es vol fer un pas més i extrapolar 

la metodologia del programa a secundària, portant a terme una 

adaptació de les eines per fer-les adequades per al seu ús a  

secundària. Els alumnes participants en aquest programa viuen 

en primera persona la constitució d’una cooperativa, des de la 

generació de la idea del producte fins la venda. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria de Promoció Econòmica 

Hi col·labora 
 Instituts del municipi 

 Ateneu de Cooperatives del 
Maresme 

 Diputació de Barcelona 
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Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica de Promoció Econòmica 

Infraestructures Casa del Marquès 

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’instituts participants 

Núm. d’aules que participen al programa 

Núm. de tutors que realitzen formació específica per participar en 

el programa. 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter Ajuntament, mailing general, cartelleria, 

Instagram de Joventut, web Casa del Marquès, comunicació 

directa entre la Regidoria i els directors dels instituts del municipi 
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Nom de l’actuació: Suport econòmic al finançament de projectes emprenedors promoguts per 

joves 

 
Programa Ocupació 

  

Objectius 

General Fomentar l’ocupació juvenil   

Específic Finançar l’emprenedoria juvenil 

 
Descripció 

De manera complementària al Premi d’Emprenedoria Jove que 

anualment convoca la Regidoria de Promoció Econòmica, es vol 

treballar en la concreció i dotació d’un ajut econòmic directe per 

a la posada en marxa de projectes impulsats pels joves del 

municipi. Aquesta dotació econòmica estaria adreçada als joves 

que s’assessoren al Centre Local de Serveis a les Empreses i 

estaria condicionada al compliments d’uns criteris de participació 

i implicació en la generació de llocs de treball i activitat 

econòmica al municipi.  

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria de Promoció Econòmica 

Hi col·labora  

Temporització  2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica de Promoció Econòmica 

Infraestructures Casa del Marquès 

Econòmics Recursos propis  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de joves participants 

Núm. de projectes empresarials finançats 

Dotació econòmica assignada a l’actuació respecte al total 

d’ajuts i subvencions de la Regidoria 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter Ajuntament, mailing general, cartelleria, 

Instagram de Joventut, web Casa del Marquès 
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Nom de l’actuació: Disseny de programes d’assesorament, formació i mentoria de  clústers 

d’activitats econòmiques promogudes per joves. Ex.: activitats artístiques i vinculades amb la 

música i la cultura 

 
Programa Ocupació 

  

Objectius 

General Fomentar l’ocupació juvenil   

Específic 

Fomentar el desenvolupament de nous projectes 

empresarials promoguts per joves facilitant 

recursos que combinin formació i 

acompanyament personalitzat per al 

desenvolupament de projectes sòlids.   

 
Descripció 

A través dels assessoraments que es realitzen a persones 

emprenedores des del Centre d’Empreses de la Casa del 

Marquès i a través de les diferents edicions del Premi 

d’Emprenedoria Jove s’observa que hi ha certs sectors 

econòmics on els joves tenen un interès més gran per 

emprendre. Principalment les activitats econòmiques 

identificades són les següents: activitats artístiques i activitats 

artesanes, vinculades a la millora dels estils de vida. Amb 

aquesta actuació pretenem realitzar programes específics de 

suport real en aquests sectors o altres que s’identifiquin.  

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 
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Agents implicats 

La lidera Regidoria de Promoció Econòmica 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica de Promoció Econòmica 

Infraestructures Casa del Marquès 

Econòmics Recursos propis  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’empreses locals en funcionament vinculades amb a la 

mentoria 

Núm. de persones joves participants en el programa 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter Ajuntament, mailing general, cartelleria, 

Instagram de Joventut, web Casa del Marquès 
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Programa d’habitatge  

Repte al qual està vinculat: Aconseguir l’èxit en la trajectòria domiciliària de la joventut 

 

Nom de l’actuació: Priorització de la finalitat jove dels habitatges del Sector Llevant i Can 

Jordana 

 
Programa Habitatge 

  

Objectius 

General Facilitar l'accés a l'habitatge a la població jove 

Específic 
Fomentar l’emancipació juvenil en matèria 

d’habitatge al Masnou  

 
Descripció 

La Regidoria d’Habitatge prioritzarà la finalitat juvenil dels 

habitatges del Sector Llevant i Can Jordana, actualment 

destinats a contingències en general.  

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Habitatge 

Hi col·labora Agència de l’Habitatge de Catalunya 

Temporització  2021 2022 2023 2024 



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 92 

  

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica d’Habitatge 

Infraestructures 
Habitatges del Sector Llevant i Can 

Jordana 

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. d’habitatges recuperats per a l’ús jove 

 
Comunicació Acció interna 
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Nom de l’actuació: Noves promocions d’habitatge d'HPO en diferents sectors del municipi 

(antiga caserna de la Guàrdia Civil i plaça Nova de les Dones del Tèxtil-Dogi, entre d’altres) 

 
Programa Habitatge 

  

Objectius 

General Facilitar l'accés a l'habitatge a la població jove 

Específic 
Fomentar l’emancipació juvenil en matèria 

d’habitatge al Masnou  

 
Descripció 

D’acord amb el conveni signat entre l’Ajuntament del Masnou i 

l’Àrea Metropolitana de Barcelona per a la construcció 

d’habitatge protegit, es preveu la construcció de 62 habitatges 

al sector plaça Nova de les Dones del Tèxtil-Dogi i 46 

habitatges al sector de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil.  

Es preveuen també altres promocions.  

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 

implicats 

La lidera Regidoria d’Habitatge 

Hi col·labora 
Regidoria d’Urbanisme, Àrea Metropolitana 

de Barcelona 

Temporització  2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnica d’Habitatge, Àrea Metropolitana 

de Barcelona 

Infraestructures Cessió de terrenys públics 

Econòmics 
Ingressos provinents de les vendes, 

lloguers i altres administracions. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’habitatges construïts                                                   

Núm. de persones joves allotjades                                             

Núm. d’habitatges construïts destinats a joves.                   

Ràtio de famílies joves demandants (núm. de demandants 

empadronats / població total x 100) 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter Ajuntament, mailing general, 

cartelleria, Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Programa d'habitatge intergeneracional 

 
Programa Habitatge 

  

Objectius 

General Facilitar l'accés a l'habitatge a la població jove 

Específic 

Fomentar l’emancipació juvenil en matèria 

d’habitatge al Masnou 

Facilitar l’acompanyament de persones grans 

que viuen soles.  

 
Descripció 

Atès el nombre de persones grans que viuen soles al municipi i 

alhora la necessitat de molts joves d’emancipar-se aquest servei 

posarà en contacte ambdues parts que pactaran lliurement la 

relació de lloguer o cessió d’habitacions i espais. L’Ajuntament 

es limitarà a posar en marxa el servei i oferir l’espai de trobada 

amb eines digitals i acompanyanr-los amb publicitat. Aquest és 

un servei experimental que tindrà continuïtat en funció de l’èxit 

(número de persones participants). 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

Agents implicats La lidera 
Regidoria d’Habitatge, Regidoria d’Acció 

Social 
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Hi col·labora 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnica d’Habitatge, Àrea d’Acció Social, 

tècnic/a de Joventut 

Infraestructures  

Econòmics Sense pressupost associat 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. de relacions intergeneracionals assolides 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter Ajuntament, mailing general, cartelleria, 

Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Assessorament per a la negociació dels contractes de lloguer 

 
Programa Habitatge 

  

Objectius 

General 
Apropar l’Oficina Local d'Habitatge a la població 

jove 

Específic 
Fer assessorament jurídic en els contractes 

d’arrendament  

 
Descripció 

Fruit de la Llei 11/2020 en matèria de contenció de rendes en 

els contractes d’arrendament d’habitatge s’observa la necessitat 

d’assessorar legalment la població en matèria de lloguers per 

facilitar-los la comprensió del marc legal i garantir-los drets.  

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Habitatge 

Hi col·labora OMIC 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica d’Habitatge, tècnic de Consum 

Infraestructures  

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. d’atencions realitzades 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter Ajuntament, mailing general, cartelleria, 

Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Ajuts al pagament de lloguer i altres formes de tinença d'habitatge 

 
Programa Habitatge 

  

Objectius 

General 
Apropar l’Oficina Local d'Habitatge a la població 

jove 

Específic 
Oferir assessorament jurídic en els contractes 

d’arrendament  

 
Descripció 

1a línia – Subvencions per al lloguer d’habitatge habitual per 

facilitar l’accés o manteniment. 

2a línia – Ajuts als propietaris per fomentar la contenció de 

preus del lloguer a través de subvencions impositives de l’IBI 

a conseqüència de rebaixes o condonacions de les quotes del 

lloguer. 

3a línia – Subvencions a l’IBI per a llogaters que tinguin 

repercutit aquest impost a la quota. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 

implicats 

La lidera Regidoria d’Habitatge 

Hi col·labora  
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Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnica d’habitatge i auxiliar 

administrativa d’habitatge 

Infraestructures  

Econòmics 200.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de sol·licituds  

Núm. de subvencions atorgades 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter Ajuntament, mailing general, 

cartelleria, Instagram de Joventut 
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Programa de salut  

Repte al qual està vinculat: Promoure la vida saludable en la joventut 

Nom de l’actuació: Pla municipal de prevenció de drogodependències 

 
Programa Salut  

  

Objectius 

General 
Oferir suport, i promoure hàbits saludables entre 

la població jove 

Específic 

Actuar sobre la població jove, abans de que 

sorgeixi un problema de consum o evitar la 

progressió des de l’inici del consum cap a l’abús 

o la dependència. 

 
Descripció 

Document que recull les polítiques i actuacions de l’Ajuntament 

del Masnou per prevenir i reduir el consum de drogues i els seus 

efectes negatius entre els habitants del municipi.  

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Salut Comunitària 

Hi col·labora 
Altres departaments i instituts, Taula de 

Salut Comunitària 
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Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica de salut 

Infraestructures  

Econòmics 
15.000 € anuals fins a tenir el Pla i poder-

ne licitar el desenvolupament. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Fins a tenir el Pla: memòria anual d’accions 

Quan hi hagi el Pla: memòria d’avaluació del Pla 

 
Comunicació Web, Facebook, Twitter Ajuntament, Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Som-nit 

 
Programa  Salut  

  

Objectius 

General 
Oferir suport, i promoure hàbits saludables entre 

la població jove 

Específic 
Conscienciar sobre efectes i riscos dels 

consums de drogues en espais d’oci nocturn.  

 
Descripció 

Intervenció informativa i preventiva de reducció de riscos en el 

consum de drogues a través de la intervenció directa en espais 

d’oci nocturn 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 

implicats 

La lidera Salut Comunitària 

Hi col·labora 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut, Creu Roja i Policia Local 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 2 voluntaris de Creu Roja 

Infraestructures 
Motxilles i material imprès, preservatius, 

alcoholímetre 

Econòmics 100 € anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Memòria de l’actuació 

 
Comunicació Web, Facebook, Twitter Ajuntament, Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Suport sanitari i assistencial en les activitats joves que ho 

requereixin 

 
Programa Salut 

  

Objectius 

General 
Oferir suport, i promoure hàbits saludables entre 

la població jove 

Específic 
Proporcionar suport sanitari i assistencial en les 

activitats joves que ho requereixin 

 
Descripció Personal sanitari acudeix a les activitats amb risc d’accidents  

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 

implicats 

La lidera Salut Pública 

Hi col·labora Serveis sanitaris externs 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnic en emergències sanitàries TES 

Infraestructures Ambulància, vehicles de suport i carpes 

Econòmics 13.900 € anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Memòria del servei 

 
Comunicació No es preveu difusió 
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Nom de l’actuació: Tallers de promoció de la salut als centres educatius  

 
Programa Salut   

  

Objectius 

General 
Oferir suport, i promoure hàbits saludables entre 

la població jove 

Específic 

Proporcionar capacitats per tenir cura de la salut 

en els àmbits de la higiene dental, alimentació 

saludable, prevenció d’accidents, trastorns de la 

conducta alimentària, sexualitat i afectivitat. 

 
Descripció Tallers de promoció de la salut als centres educatius  

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Salut Comunitària 

Hi col·labora 
Centres educatius, Taula de Salut 

Comunitària 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Empreses proveïdores de tallers 

Infraestructures  

Econòmics 5.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Enquestes de satisfacció 

 
Comunicació Interna Ajuntament. centres educatius 
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Programa de mobilitat 

Repte al qual està vinculat: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació 

en allò col·lectiu. 

Nom de l’actuació: Accions informatives entorn la mobilitat internacional 

 
Programa Mobilitat 

  

Objectius 

General 
Promoure la mobilitat internacional dels i les 

joves per fomentar la seva autonomia 

Específic 
Oferir accions de formació i acompanyament per 

difondre el Servei de Mobilitat Internacional  

 
Descripció 

L’àmbit de Joventut ofereix el Servei de Mobilitat Internacional a 

través del conveni amb el Consell Comarcal del Maresme. 

Aquesta acció es concreta a oferir accions de formació, 

assessories i acompanyament a les persones joves que vulguin 

viure una experiència de mobilitat internacional. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Joventut 

Hi col·labora Consell Comarcal del Maresme 
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Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnic/a de Joventut 

Infraestructures  

Econòmics 2.100€ anuals  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de persones usuàries                                                

Edats de les persones usuàries                                                                                     

Núm. de mobilitats internacionals realitzades 

 
Comunicació Web, Facebook, Twitter Ajuntament, Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Ajuts al transport públic per a joves estudiants del Masnou 

 
Programa Mobilitat 

  

Objectius 

General 
Fomentar l'ús del transport públic vinculat als 

estudis 

Específic 

Subvencionar part del cost dels desplaçaments 

en transport públic de les persones joves del 

Masnou als centres formatius.  

 
Descripció 

Aquest servei té per objecte la promoció de la mobilitat 

sostenible en l’etapa de formació no obligatòria de joves 

residents al Masnou, mitjançant la concessió d’ajuts econòmics 

per al finançament d’una part de les despeses de transport 

públic derivades de l’assistència a un centre formatiu. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 

implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora Regidoria de Mobilitat i Via Pública 

Temporització  2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnic/a de Mobilitat 

Infraestructures  

Econòmics 10.000€ anuals 

 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. sol·licituds realitzades 

Núm. de subvencions concedides 

 
Comunicació 

Web, Facebook, Twitter municipals. Instagram de Joventut, 

cartelleria  
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Eix 2. D’oci, lleure i cultura:   
 

Programa de cultura 

Repte al qual està vinculat: Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè l’oferta 

cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors 

Nom de l’actuació: Programar espectacles adreçats a públic jove de teatre música i dansa a 

l'Espai Escènic Iago Pericot 

 
Programa 

Cultura 

 

 

Objectius 

General Ampliar l'oferta cultural i d'oci al municipi 

Específic 

Ampliar les propostes adreçades a joves dins 

l’àmbit de les arts escèniques (teatre, música i 

dansa).  

 
Descripció 

La Regidoria de Cultura programarà espectacles adreçats a 

públic jove dins la programació estable de teatre, música i 

dansa dins l’Espai Escènic Iago Pericot 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

La lidera Regidoria de Cultura 
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Agents 

implicats 
Hi col·labora Joventut 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica de Cultura 

Infraestructures Espai Escènic Iago Pericot 

Econòmics 7.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. d’assistents.  

 

 

Comunicació 
Web, Facebook i Twitter municipal, Instagram de Cultura, 

Instagram de Joventut, cartelleria i programa de mà  
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Nom de l’actuació: Programació jove d'arts visuals a l'Espai Casinet 

 
Programa 

Cultura 

 

  

 

Objectius 

General Ampliar l'oferta cultural i d'oci al municipi 

Específic Fomentar la creació jove en l’àmbit d’arts visuals  

 
Descripció 

La Regidoria de Cultura programarà exposicions de joves 

creadors. 

Incorporar joves creadors del municipi al Festival d’Art 

Contemporani del Masnou Brama. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria de Cultura 

Hi col·labora Joventut, Associació Blanc de Guix  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica de Cultura 

Infraestructures Espai Casinet i Casa de Cultura 

Econòmics 2.500€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de propostes a la convocatòria 

Núm. d’assistents a les exposicions 

 
Comunicació 

Web, Facebook i Twitter municipal, Instagram de Cultura, 

Instagram de Joventut, cartelleria i programa de mà 
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Nom de l’actuació: Creació escènica jove a la Sala B de Ca n'Humet 

 
Programa Cultura 

  

Objectius 

General Ampliar l'oferta cultural i d'oci al municipi 

Específic 
Fomentar la creació jove en l’àmbit d’arts 

escèniques. 

 
Descripció 

La Regidoria de Cultura en marc de la biennal Iago Pericot 

fomentarà les residències artístiques adreçades a joves 

creadors en l’àmbit de les arts escèniques a la Sala B de Ca 

n’Humet. 

 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 

implicats 

La lidera Regidoria de Cultura 

Hi col·labora Joventut  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica de Cultura 

Infraestructures 
Sala B de Ca n’Humet i Espai Escènic 

Iago Pericot 

Econòmics 6.000€ anuals 

 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. de propostes a la convocatòria. 

 

 

Comunicació 
Web, Facebook i Twitter municipal, Instagram de Cultura, 

Instagram de Joventut, cartelleria i programa de mà 
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Nom de l’actuació: Concurs de música jove Maresmusic 

 
Programa Cultura 

  

Objectius 
General Ampliar l'oferta cultural i d'oci al municipi 

Específic Donar a conèixer el talent musical del municipi 

 
Descripció 

Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de Joventut, amb la 
col·laboració de la de Cultura, fomentarà cada any la 
participació de grups locals en el concurs de música jove 
Maresmusic, com a plataforma per donar-los a conèixer. 
 

 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mitjà Baix 

 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 
anys 

De 25 a 30 anys 

 

Agents 
implicats 

La lidera Joventut 

Hi col·labora Regidoria de Cultura  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny 
                

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans Tècnic/a de Joventut i de Cultura 

Infraestructures Les necessàries per als concerts 

Econòmics 2000€ anuals 

 

 

Indicadors 
d’avaluació 

Núm. de grups participants a cada convocatòria 

 

 

Comunicació 
Web, Facebook i Twitter municipal, Instagram de Cultura, 
Instagram de Joventut, cartelleria i programa de mà 
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Nom de l’actuació: Elaboració de còmics i fanzins 

 
Programa Cultura 

  

Objectius 

General 
Fomentar la creació gràfica entre els joves del 

municipi 

Específic Creació d’un còmic o fanzín 

 
Descripció 

Des de la Biblioteca Joan Coromines es promocionarà i 

s’incentivarà la creació i l’experimentació literària i gràfica, 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Biblioteca Joan Coromines 

Hi col·labora Cultura  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 
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Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Equip biblioteca i un rofessional extern 

Infraestructures Biblioteca  

Econòmics 1.500€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de joves inscrits 

Enquesta de satisfacciódels  participants 

 
Comunicació 

Xarxes socials Biblioteca, Instagram de Cultura i Instagram de 

Joventut 
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Nom de l’actuació: Programació jove Street Art 

 
Programa 

Cultura  

 

  

 

Objectius 

General Ampliar l'oferta cultural i d'oci al municipi 

Específic Fomentar la creació jove en l’àmbit d’art al carrer 

 
Descripció 

La Regidoria de Joventut programarà una jornada amb 

col·lectius joves grafiters i fomentarà exposicions de joves 

creadors en art al carrer (o amb la tècnica de grafits) 

Donar a conèixer joves creadors del municipi mitjançant una 

jornada d’Art al Carrer. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria de Joventut 

Hi col·labora 
Cultura i col·lectius o associacions del 

municipi  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 123 

  

 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones 

Informadora juvenil 

Infraestructures 

Centre Cívic Ca n’Humet 

Equipaments on es puguin dur a terme 

exposicions. 

Carrers del municipi amb infraestructures 

específiques. 

Econòmics 1.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de propostes a la convocatòria 

Núm. d’assistents a les exposicions 

 
Comunicació 

Web, Facebook i Twitter municipal, Instagram de Joventut, 

Instagram de Cultura i cartelleria 
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Nom de l’actuació: Concurs literari Goleta i Bergantí 

 
Programa Cultura 

  

Objectius 

General Promoció de la lectura i la creació literària 

Específic 
Promoure la creació literària entre els joves dels 

del municipi 

 
Descripció Realització d’un concurs literari 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Biblioteca Joan Coromines 

Hi col·labora Regidoria de Cultura, centres educatius 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 
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Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Equip de la Biblioteca 

Infraestructures Biblioteca  

Econòmics 2.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. de participants 

 
Comunicació 

Xarxes socials de la Biblioteca, Instagram de cultura, web i 

xarxess de l’Ajuntament, Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Prescripció Literària d'àmbit juvenil 

 
Programa Cultura 

  

Objectius 

General Promoció de la lectura i la creació literària 

Específic 
Fomentar la lectura entre la població jove del 

municipi. 

 
Descripció 

Des de la Biblioteca Joan Coromines es promocionarà i 

s’incentivarà la lectura entre la població jove. 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 

implicats 

La lidera Equip Biblioteca 

Hi col·labora Regidoria de Cultura 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 
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Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Equip de la Biblioteca 

Infraestructures Biblioteca Joan Coromines 

Econòmics 300€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de préstecs de novel·la juvenil                                 

Núm. de préstecs de i3.                                                      

Núm. de joves que utilitzen el servei de préstec.  

 
Comunicació 

Xarxes Biblioteca Joan Coromines, Instagram de Cultura i 

Instagram de Joventut 
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Programa de lleure educatiu 

Repte al qual està vinculat: Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant perquè 

l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors 

 

Nom de l’actuació: Treball en xarxa entre les entitats de lleure educatiu del municipi 

 Programa Lleure educatiu 

  Objectius 

General Potenciar les entitats de lleure educatiu 

Específic 
Incrementar les relacions i el treball cooperatiu 

entre les entitats de lleure educatiu 

 Descripció 

Des de la Regidoria de Cicles de Vida es fomentarà la cooperació 

entre les entitats de lleure educatiu a través de la creació d'espais 

de trobada i de la coordinació de projectes conjunts. 

 Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 Agents implicats 

La lidera Regidoria de Cicles de Vida 

Hi col·labora  

 Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

Recursos Humans Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 
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i Persones 

Infraestructures Espai de trobada 

Econòmics 1000€ anuals 

 
Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de trobades 

Núm. de projectes cooperatius impulsats 

 Comunicació Xarxes de l’Ajuntament, web municipal, Instagram de joventut 
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Nom de l’actuació: Formacions en l'àmbit del lleure 

 
Programa Lleure educatiu 

  

Objectius 

General Potenciar les entitats de lleure educatiu 

Específic 
Oferir formacions diverses a les entitats de lleure 

educatiu del municipi. 

 
Descripció 

Des de la Regidoria de Cicles de Vida s’oferiran formacions 

diverses en l’àmbit del lleure educatiu, així com cursos de 

monitors, directors, o altres. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria de Cicles de Vida 

Hi col·labora Regidoria d’Acció Cívica 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 
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Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut 

Tècnica de Projectes d’Alcaldia 

Infraestructures Espai Jove de Ca n’Humet 

Econòmics 1000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de tallers realitzats 

Núm. de persones joves assistents 

 
Comunicació Xarxes de l’Ajuntament, web municipal, Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Ajuts a les activitats extraescolars  

 
Programa Lleure educatiu 

  

Objectius 

General Potenciar les entitats de lleure educatiu 

Específic 

Garantir la igualtat d’oportunitats a en l’accés al 

lleure educatiu a través de les activitats 

extraescolars 

 
Descripció 

Des de la Regidoria de Cicles de Vida s’oferiran formacions 

diverses en l’àmbit del lleure educatiu, així com cursos de 

monitors, directors, o altres. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

Lidera Regidoria d’Educació 

Col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnic/a de d’Educació 

Infraestructures  

Econòmics A determinar 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. d’infants i adolescents beneficiaris 

 
Comunicació Xarxes de l’Ajuntament, web municipal 
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Programa de l’Espai Jove 

Repte al qual està vinculat: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació 

en allò col·lectiu 

Nom de l’actuació: Renovació i adequació de l’espai jove 

 
Programa Espai jove 

  

Objectius 

General Oferir un espai atractiu per a les persones joves 

Específic 
Adequar l’espai d’acord a les necessitats 

detectades. 

 
Descripció 

L’àmbit de joventut adequarà l’espai jove d’acord a les 

necessitats detectades a la diagnosi realitzada per a l’elaboració 

del nou PLJ. Periòdicament, revisarà les necessitats i hi realitzarà 

possibles futures adequacions. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Joventut 

Hi col·labora  

Temporització  2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones 

Infraestructures Espai jove de Ca n’Humet 

Econòmics 
30.000€ el 2021, 3.000€ la resta 

d’anualitats 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’actuacions realitzades 

Puntuació i avaluació dels usuaris 

 
Comunicació 

Xarxes de l’Ajuntament, web municipal, Instagram de Joventut, 

mailing a les entitats 
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Nom de l’actuació: Potenciació de l’espai jove i elaboració d’un catàleg de serveis municipals 

adreçats a les persones joves 

 
Programa Espai jove 

  

Objectius 

General Fer de Ca n’Humet l’espai juvenil de referència 

Específic 
Crear una finestreta única informativa de tots els 

serveis de què disposen les persones joves  

 
Descripció 

L’àmbit de Joventut crearà un catàleg de tots els serveis 

disponibles per a les persones joves. Aquest catàleg serà en 

format digital, consultable per a tothom. L’accés a la informació 

es podrà realitzar també a través de la informadora juvenil. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Joventut 

Hi col·labora 
La resta de regidories que presten serveis per 

les persones joves 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, àrea de Comunitat i 
Persones 

Informadora juvenil 

Infraestructures Espai jove de Ca n’Humet 

Econòmics 300€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’actuacions realitzades 

Puntuació i avaluació dels usuaris 

 
Comunicació 

Xarxes de l’Ajuntament, web municipal, Instagram de Joventut, 

mailing a les entitats, fullets 
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Nom de l’actuació: Pla d’usos de l’espai jove de Ca n’Humet 

 
Programa Espai jove 

  

Objectius 

General Fer de Ca n’Humet l’espai juvenil de referència 

Específic 
Adequar els usos de l’equipament a les 

necessitats de les persones i col·lectius joves 

 
Descripció 

Després del temps que l’equipament ha estat tancat, així com 

dels canvis en els usos dels equipaments i del temps per part de 

les persones joves, així com de l’impacte de la pandèmia, es 

considera que cal fer un pla d’usos de l’equipament, per tal que 

siguin adequats a les necessitats i demandes de les persones i 

col·lectius joves. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, àrea de Comunitat i 
Persones 

Informadora juvenil 

Infraestructures Espai jove de Ca n’Humet 

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Elaboració o no del pla 

Núm. de persones joves participants. 

 
Comunicació 

Xarxes de l’Ajuntament, web municipal, Instagram de Joventut, 

mailing a les entitats, fullets 
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Nom de l’actuació: Programa de creació i expressió juvenil 

 
Programa Espai jove 

  

Objectius 

General Elaborar una programació d’activitats estables 

Específic 
Donar un espai per a la creació de les persones 

joves 

 
Descripció 

Les persones joves tenen molt interès en la creació artística, però 

sovint no disposen dels recursos necessaris per a desenvolupar 

les seves habilitats. Aquest programa els oferirà formació i 

capacitació en aquest àmbit, així com un espai per a l’exposició 

de les seves obres. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora Regidoria de Cultura 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 
i Persones 

Informadora juvenil 

Infraestructures Espai jove de Ca n’Humet 

Econòmics 3.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de tallers i formacions realitzats 

Núm. de persones joves participants 

 
Comunicació 

Xarxes de l’Ajuntament, web municipal, Instagram de Joventut, 

mailing a les entitats, fullets 
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Nom de l’actuació: Programació estable d’activitats 

 
Programa Espai jove 

  

Objectius 

General Elaborar una programació d’activitats estables 

Específic 
Disposar de programació d’activitats del seu 

interès 

 
Descripció 

Per tal que les persones joves tinguin l’equipament de Ca 

n’Humet de referència s’hi programaran activitats del seu 

interès de manera estable 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació 
                

Avaluació 
                

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones 

Informadora juvenil 

Infraestructures Espai jove de Ca n’Humet 
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Econòmics 10.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’activitats realitzades 

Núm. de persones joves participants 

 
Comunicació 

Xarxes de l’Ajuntament, web municipal, Instagram de Joventut, 

mailing a les entitats, fullets 
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Nom de l’actuació: Sala de videojocs amb tornejos de gaming 

 
Programa Espai jove 

  

Objectius 

General Elaborar una programació d’activitats estables 

Específic 

Fomentar l’assistència de les persones joves a 

l’equipament a través dels recursos que s’hi 

ofereixen. 

 
Descripció 

Cal adequar el que ofereix a l’equipament juvenil als interessos 

de les persones joves. Així es considera que, si es disposa d’una 

videoconsola, servirà com a atractiu per a què persones joves 

per a que visitin l’equipament, i a partir d’aquí generarin un vincle 

amb l’espai 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 
i Persones 

Informadora juvenil 

Infraestructures Videoconsola i jocs 

Econòmics 500€ el 2021 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. de persones joves usuàries 

 
Comunicació Xarxes de l’Ajuntament, web municipal, Instagram de Joventut 

 

  



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 146 

  

 

Nom de l’actuació: Espai d’informació sobre relacions afectives i sexuals 

 
Programa Espai jove 

  

Objectius 

General Elaborar una programació d’activitats estables 

Específic 
Oferir recursos i informació sobre relacions 

afectives i sexuals i crear un espai de confiança 

 
Descripció 

Cal crear un espai segur i de confiança en què les persones joves 

puguin compartir els seus dubtes o inquietuds en matèria de 

relacions afectivosexuals, i que disposin de la informació i els 

recursos necessaris. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora 

Regidoria d’Igualtat 

Regidoria de Salut Comunitària 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 
i Persones 

Informadora juvenil 

Infraestructures  

Econòmics 1.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de consultes realitzades 

Núm. d’activitats organitzades 

 
Comunicació 

Xarxes de l’Ajuntament, web municipal, Instagram de Joventut, 

fullets 
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Nom de l’actuació: Festa Jove 

 
Programa Espai jove 

  

Objectius 

General Elaborar una programació d’activitats estables 

Específic 

Tenir un mínim d’una activitat anual d’oci 

coorganitzada per les persones i entitats joves i 

l’Ajuntament. 

 
Descripció 

Una de les maneres de fomentar la cohesió i el treball cooperatiu 

entre les persones i entitats joves és l’organització d’activitats o 

esdeveniments, també en l’àmbit de l’oci, i per aquest motiu es 

proposa l’organització d’aquesta festa. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 
i Persones 

Informadora juvenil 

Infraestructures  

Econòmics 2.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de persones i entitats participants en l’organització 

Núm. de persones assistents 

 
Comunicació Xarxes de l’Ajuntament, web municipal, Instagram de Joventut. 
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Nom de l’actuació: Mostra d’entitats joves 

 
Programa Espai jove 

  

Objectius 

General Elaborar una programació d’activitats estables 

Específic 
Fomentar l’associacionisme juvenil i la cooperació 

entre entitats juvenils. 

 
Descripció 

Una de les maneres de fomentar la cohesió i el treball cooperatiu 

entre les persones i entitats joves és l’organització d’activitats o 

esdeveniments, també en l’àmbit de l’oci, i per aquest motiu es 

proposa l’organització d’aquesta festa. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 
i Persones 

Informadora juvenil 

Infraestructures  

Econòmics 500€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de persones i entitats participants en l’organització 

Núm. de persones assistents 

 
Comunicació Xarxes de l’Ajuntament, web municipal, Instagram de Joventut 
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Programa d’esport 

Repte al qual està vinculat: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació 

en allò col·lectiu 

Nom de l’actuació: Programa d'esports al Complex Esportiu Municipal 

 
Programa Esport 

  

Objectius 

General 
Promocionar i fomentar la pràctica esportiva al 

municipi 

Específic 
Desenvolupar un programa d’activitats esportives 

de caràcter anual. 

 
Descripció 

Des de la Regidoria d’Esports es dissenya un calendari anual 

d’activitats per desenvolupar en els diferents espais del Complex 

Esportiu. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Esports 

Hi col·labora  

Temporització  2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnic d’Esports, monitors de natació, 

empresa de serveis 

Infraestructures Complex Esportiu Municipal 

Econòmics Contractes de serveis: 98.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’activitats realitzades 

Núm. d’assistents 

 
Comunicació Web, Facebook, Twitter municipals, web d’Esports 
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Nom de l’actuació: Programes d'activitats i d'esdeveniments esportius al municipi 

 
Programa Esport 

  

Objectius 

General 
Promocionar i fomentar la pràctica esportiva al 

municipi 

Específic 
Impulsar la realització d’activitats esportives de 

caràcter minoritari i de cohesió social. 

 
Descripció 

Des de la Regidoria d’Esports s’organitzen activitats i 

esdeveniments esportius com per exemple:  

Caminada dels Tres Pobles 

La Cursa Popular del Masnou  

Cursa de Sant Silvestre del Masnou 

Campus Esportiu Fakaló 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Esports 

Hi col·labora  
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Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnic d’Esports, tècnics auxiliars i 

administratius, empreses adjudicatàries 

Infraestructures 
Complex Esportiu Municipal i altres 

equipaments esportius  

Econòmics 57.250€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. persones participants 

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals, web d’Esports 

 

  



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 156 

  

 

Nom de l’actuació: Suport econòmic i d'infraestructura a entitats esportives 

 
Programa Esport 

  

Objectius 

General 
Promocionar, fomentar i assolir valors educatius a 

través de la pràctica esportiva 

Específic 
Donar suport a les entitats esportives per al suport 

de l’esport jove 

 
Descripció 

Des de la Regidoria d’Esports s’ofereixen recursos econòmics i 

d’infraestructura per a les entitats esportives del municipi, per 

assegurar la pràctica esportiva a les diferents disciplines 

existents al municipi.  

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Esports 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnic d’Esports, tècnics auxiliars i 

administratius.  

Infraestructures 
Complex Esportiu Municipal i altres 

equipaments esportius  

Econòmics 60.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de subvencions atorgades 

Núm. de cessions d’espais 

Núm. d’entitats esportives 

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals, web d’Esports 
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Nom de l’actuació: Setmana de l'activitat esportiva en horari lectiu 

 
Programa Esport 

  

Objectius 

General 
Promocionar, fomentar i assolir valors educatius a 

través de la pràctica esportiva 

Específic Organitzar la Setmana de l’Esport en horari lectiu. 

 
Descripció 

Des de la Regidoria d’Esports s’organitzen conjuntament amb els 

centres educatius, activitats esportives minoritàries per reforçar 

els valors educatius a través de l’esport. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Esports 

Hi col·labora Regidoria d’Educació i centres educatius 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 
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Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnic d’Esports, tècnics auxiliars i 

administratius.  

Infraestructures 
Complex Esportiu Municipal, platja, 

centres educatius 

Econòmics 1.500€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de participants 

Núm. de centres educatius    

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals i  web d’Esports 

 

  



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 160 

  

 

Nom de l’actuació: Skate Jove 

 
Programa Esport 

  

Objectius 

General 
Promocionar, fomentar i assolir valors educatius a 

través de la pràctica esportiva 

Específic 

Desenvolupar un programa d’activitats i/o 

jornades d’skate,amb caràcter anual, dirigides al 

col·lectiu adolescent  i jove del municipi. 

Impulsar la realització d’activitats esportives  

d’skate i donar a conèixer l’skate park del Masnou 

 
Descripció 

Des de la Regidoria de Joventut es dissenyarà una programació 

d’activitats i/o jornades d’skate amb la col·laboració de joves 

skaters, col·lectius o associacions d’skate del municipi. 

Es fomentarà el desenvolupament de les jornades a l’skate park 

del municipi. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria de Joventut 

Hi col·labora Regidoria d’Esports 
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Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones, informadora juvenil 

Infraestructures Skate park 

Econòmics 1.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’activitats realitzades 

Núm. d’assistents 

 
Comunicació 

Web, Facebook i Twitter municipals, Instagram de Joventut i 

cartelleria 
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Nom de l’actuació: Instal·lació d’elements de cal·listènia 

 
Programa Esport 

  

Objectius 

General 
Promocionar, fomentar i assolir valors educatius a 

través de la pràctica esportiva 

Específic 
Disposar d’instal·lacions esportives a l’aire lliure 

de lliure accés 

 
Descripció 

Es preveu la instal·lació d’elements de cal·listènia per què la 

població en general, i especialment, la jove, hi tingui accés 

sempre que en vulgui fer ús. És una nova modalitat esportiva, 

que es basa en l’entrenament físic a l’aire lliure, sense 

especialitzar-se en cap activitat específica i utilitzant el propi cos 

amb qualsevol objecte del entorn 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Esports 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Tècnic d’Esports, tècnics auxiliars i 

administratius.  

Infraestructures  

Econòmics 24.000€ 

 

Indicadors 

d’avaluació 
 Núm. de persones usuàries 

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals i web d’Esports 
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Nom de l’actuació: Fakaló Jove  

 
Programa Esports 

  

Objectius 

General 
Promocionar, fomentar i assolir valors educatius a 

través de la pràctica esportiva 

Específic 

Oferir activitat esportiva i de lleure en el mes de 

juliol, accessible per a tothom i generant interacció 

entre els joves mitjançant l’esport 

 
Descripció 

El Campus Esportiu, es realitza durant el mes de juliol I es 

divideix en dues quinzenes. Les activitats que habitualment es 

realitzen en aquest servei són: vela, vòlei platja, tennis platja, 

pàdel, natació, futbol, bàsquet… 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Esports 

Hi col·labora Acció Social 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnic d’esports i tècnic auxiliar d’esports 

Infraestructures Complex Esportiu i platja 

Econòmics 53.000,00€ 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de persones participants 

Núm. d’activitats realitzades 

 
Comunicació Web Ajuntament i Esports, Masnou Viu i xarxes socials 
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Nom de l’actuació: Programa d’esports aquàtics a la platja 

 
Programa Esports 

  

Objectius 

General 
Promocionar, fomentar i assolir valors educatius a 

través de la pràctica esportiva 

Específic 
Oferir diferents activitats a la platja, diversa i 

accessible per a tothom 

 
Descripció 

Tenint en compte que la platja és un espai amb molta diversitat i 

que ofereix gran quantitat de possibilitats, es vol ofertar diferents 

activitats esportives, perquè qualsevol persona que estigui 

interessada en realitzar esport com la vela, el caiac i el vòlei entre 

d’altres, tinguin l’opció de poder-ho practicar amb personal 

especialitzat. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Esports 

Hi col·labora Entitats Esportives  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Auxiliar tècnica d’esports tècnica Medi 

Ambient, tècnic Esports 

Infraestructures Platja d’OCata  

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de persones participants 

Núm. d’activitats realitzades 

 
Comunicació Web Ajuntament i Esports, el Masnou Viu i xarxes 
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Eix 3. Transformació social:   

Programa d’informació i comunicació 

Repte al qual està vinculat: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació 

en allò col·lectiu. 

Nom de l’actuació: Comunicació jove 

 
Programa Informació i comunicació 

  

Objectius 

General 
Establir canals estables de comunicació amb les 

persones joves 

Específic 

Crear fluxos estables de comunicació 

bidireccionals entre les persones i col·lectius 

joves i l’Ajuntament. 

 
Descripció 

És important adaptar la comunicació (canals, registre) a les 

persones destinatàries, en aquest cas, les joves. Cal que aquesta 

comunicació flueixi en ambdós sentits. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats La lidera 

Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 169 

  

 

Hi col·labora Regidoria de Comunicació i Premsa 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones 

Informadora juvenil  

Infraestructures  

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de publicacions a Instagram 

Núm. d’interaccions a xarxes 

Núm. de propostes fetes arribar per joves 

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals i Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Programa corresponsals i PIDCES 

 
Programa Informació i comunicació 

  

Objectius 

General 
Establir canals estables de comunicació amb les 

persones joves 

Específic Acostar-nos als joves dels centres educatius 

 
Descripció 

Els dies en què es treballa als centres d’educació secundària, el 

PIJ es descentralitza, és a dir, és la informadora juvenil qui es 

trasllada amb la informació als instituts i les escoles de 

secundària perquè les persones joves puguin fer-li consultes en 

el temps de descans o en tutories. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora Regidoria d’Educació, centres educatius 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones 

Informadora juvenil  

Infraestructures  

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de visites a centres de secundària 

Núm. de consultes realitzades en aquestes visites 

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals i Instagram de Joventut 
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Programa de participació 

Repte al qual està vinculat: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació 

en allò col·lectiu. 

Nom de l’actuació: Assessorament als joves per a la creació de projectes col·lectius i 

associatius 

 
Programa Participació 

  

Objectius 

General Oferir suport a les iniciatives juvenils 

Específic Fomentar l’associacionisme juvenil 

 
Descripció 

El foment de l’associacionisme juvenil és un dels pilars del PLJ, i 

per què sigui una realitat cal oferir suport a les persones joves 

per a la creació de projectes col·lectius. Aquest suport es pot 

concretar en assessorament, acompanyament, etc., segons 

cada cas. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora  
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Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones 

Informadora juvenil  

Tècnica de projectes d’Alcaldia 

Infraestructures  

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’assessoraments realitzats 

Núm. d’iniciatives juvenils creades 

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals i Instagram de Joventut 

 

  



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 174 

  

 

Nom de l’actuació: Suport logístic a les persones i col·lectius joves en la realització 

d’esdeveniments 

 
Programa Participació 

  

Objectius 

General Oferir suport a les iniciatives juvenils 

Específic 

Que la manca de recursos materials no siguin un 

impediment per a la realització d’iniciatives 

juvenils. 

 
Descripció 

En moltes ocasions, la manca de recursos dificulta enormement 

la posada en marxa de projectes col·lectius juvenils. Amb 

aquesta actuació es pretén oferir uns recursos materials mínims 

als projectes col·lectius juvenils per a l’organització 

d’esdeveniments. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora  

Temporització  2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones 

Informadora juvenil  

Infraestructures Les que es requereixin 

Econòmics 2.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’esdeveniments amb suport organitzats 

Núm. de recursos aportats 

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals i Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Mapa de referents juvenils 

 
Programa Participació 

  

Objectius 

General Oferir suport a les iniciatives juvenils 

Específic 
Identificar els actors juvenils del territori i 

enxarxar-los. 

 
Descripció 

Per poder treballar col·lectivament, cal que les entitats i 

associacions juvenils es coneguin entre elles. Aquesta acció 

pretén identificar els actors i crear xarxa entre ells. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones 

Informadora juvenil  

Infraestructures  

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. d’entitats identificades 

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals i Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Espai de participació juvenil de debat i decisió 

 
Programa Participació 

  

Objectius 

General Fomentar l’esperit crític i la participació directa 

Específic Crear espais de presa de decisions 

 
Descripció 

La participació ha d’anar acompanyada de la capacitat de presa 

de decisions, per la qual cosa cal que les persones joves disposin 

d’espais propis on intercanviar opinions i prendre decisions 

vinculants. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones 

Informadora juvenil  

Tècnica de Projectes d’Alcaldia 

Infraestructures  

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 
Núm. de trobades realitzades 

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals i Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Estudi d’experiències de pressupostos participatius joves 

 
Programa Participació 

  

Objectius 

General Fomentar l’esperit crític i la participació directa 

Específic 
Augmentar la capacitat d’incidència del col·lectiu 

jove 

 
Descripció 

L’Ajuntament del Masnou realitza des del 2020 pressupostos 

participatius. Als pressupostos participatius convencionals la 

participació de les persones joves acostuma a ser inferior a la 

població que representen, i per aquest motiu es considera 

estudiar la creació de pressupostos participatius joves. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones 

Informadora juvenil  

Tècnica de rojectes d’Alcaldia 

Infraestructures  

Econòmics 
20.000€ per cada anualitat en què es 

realitzin 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de propostes realitzades 

Núm. de propostes implementades 

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals i Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Accions dirigides a joves als pressupostos participatius municipals 

 
Programa Participació 

  

Objectius 

General Fomentar l’esperit crític i la participació directa 

Específic 
Augmentar la capacitat d’incidència del col·lectiu 

jove 

 
Descripció 

Mentre no s’implementen els pressupostos participatius per a 

joves, es proposa augmentar la incidència als pressupostos 

participatius convencionals 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones 

Informadora juvenil  

Tècnica de Projectes d’Alcaldia 

Infraestructures  

Econòmics 
250.000€ anuals (total de pressupost 

participatiu) 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de propostes realitzades 

Núm. de propostes guanyadores 

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals i Instagram de Joventut 

 

  



 

 

  

Pla local de joventut del Masnou 2021-2024       | 184 

  

 

Nom de l’actuació: Tarda Jove: un espai dinamitzat directament per les persones joves 

assistents a l’espai jove 

 
Programa Participació 

  

Objectius 

General Fomentar la cogestió dels espais públics 

Específic 
Augmentar la capacitat d’incidència del col·lectiu 

jove 

 
Descripció 

Ca n’Humet, com a equipament juvenil de referència, cal que 

estigui gestionat parcialment per les persones i entitats joves, 

com  a manera de garantir que serveix als seus interessos i 

necessitats així com per a fomentar la seva capacitat de decisió. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria de Cicles de Vida, àmbit de 

Joventut 

Hi col·labora  

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnic/a de Joventut, Àrea de Comunitat 

i Persones 

Informadora juvenil  

Infraestructures  

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de propostes realitzades 

Núm. de propostes guanyadores 

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals i Instagram de Joventut 
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Programa d’igualtat i convivència 

Repte al qual està vinculat: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 

vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva. 

Nom de l’actuació: Protocol integral contra les violències masclistes i l’LGBTI fòbia del Masnou 

 
Programa Igualtat i convivència  

  

Objectius 

General 
Prevenir i abordar les violències masclistes i 

contra el col·lectiu LGTBI 

Específic 

Eradicar les violències, acompanyant en els 

processos de recuperació i dissenyant accions de 

sensibilització 

 
Descripció 

Des de la Regidoria d’Igualtat s’ha elaborat el Protocol integral 

contra les violències masclistes i l’LGBTI fòbia del Masnou amb 

la voluntat d’eradicar aquestes violències amb la participació 

transversal dels diferents departaments municipals. 

Intervenció directa en la recuperació de les persones joves que 

pateixen la violència.  

Accions directes de prevenció adreçades a les persones joves.   

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 
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Agents implicats 

La lidera 

Línia de prevenció: Regidoria d’Igualtat  

Línia d’intervenció: Regidoria d’Acció Social i 

Regidoria d’Igualtat 

Hi col·labora Els diferents departaments municipals. 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 

Tècnica d’Igualtat, tècnic/a de joventut, 

Àrea de Comunitat i Persones, i 

coordinadora del CIRD. 

Infraestructures CIRD - SIAD 

Econòmics 

1.500€ anuals per a sensibilització 

1.500€ anuals per a intervenció (aquests 

recursos són provinents d’Acció Social) 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’atencions al CIRD (SIAD Servei Integral d’Atenció a la 

Dona) i al SAI (Servei d’Atenció Integral LGTBI) per temes de 

violència  
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Núm. d’accions de sensibilització realitzades 

Núm. de persones participants 

Grau de satisfacció recolit als qüestionaris d’avaluació.   

 
Comunicació 

Web, Facebook i Twitter municipals, mailing municipal, cartellera 

i Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Pla local LGTBI 

 
Programa Igualtat i convivència 

  

Objectius 

General 
Prevenir i abordar les violències masclistes i 

contra col·lectiu LGTBI  

Específic Dissenyar les polítiques LGBTI a nivell municipal 

 
Descripció 

Realització de la diagnosi i redacció del Pla. 

Implementació de les accions recollides 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Igualtat 

Hi col·labora 
Els diferents departaments municipals i 

entitats 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Regidoria d’igualtat,  

Infraestructures No associades. 

Econòmics 3.000 € anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de persones usuàries 

Núm. d’atencions realitzades 

Grau de satisfacció dels qüestionaris 

 
Comunicació 

Web, Facebook i Twitter municipals, mailing municipal, cartellera 

i Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: CIRD - SIAD 

 
Programa Igualtat i convivència 

  

Objectius 

General 
Prevenir i abordar les violències masclistes i 

contra el col·lectiu LGTBI  

Específic Donar els recursos necessaris a les dones  

 
Descripció 

Donar resposta a les diferents demandes d'informació de la 

ciutadania per al foment de la igualtat de gènere, així com 

l'atenció individualitzada per a dones, per potenciar els 

processos d'autonomia i per contribuir a la superació de les 

situacions de desigualtat entre dones i homes. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Igualtat 

Hi col·labora 
Els diferents departaments municipals i 

entitats 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Regidoria d’Igualtat 

Infraestructures  

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de persones usuàries 

Núm. d’atencions realitzades 

Núm. d’accions de sensibilització realitzades 

Núm. d’activitats 

Grau de satisfacció dels qüestionaris 

 
Comunicació 

Web, Facebook i Twitter municipals, mailing municipal, cartellera 

i Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: SAI LGTBI 

 
Programa Igualtat i convivència 

  

Objectius 

General 
Prevenir i abordar les violències masclistes i 

contra ell col·lectiu LGTBI  

Específic Donar els recursos necessaris a les dones  

 
Descripció 

Aquest servei pretén prevenir l’LGTBI fòbia i donar resposta a les 
discriminacions que es donin al municipi. 

Ofereix també informació, suport i acompanyament a les 
consultes de les persones en particular i la ciutadania en general. 

Pretén ser un espai de referència que reculli les inquietuds i 
necessitats que té el municipi i començar a donar-hi resposta. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Igualtat 

Hi col·labora 
Els diferents departaments municipals i 

entitats 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Regidoria d’igualtat 

Infraestructures  

Econòmics 3.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de persones usuàries 

Núm. d’atencions realitzades 

Grau de satisfacció dels qüestionaris 

 
Comunicació 

Web, Facebook i Twitter municipals, mailing municipal, cartellera 

i Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Tallers de prevenció de les violències als centres educatius (educació 

secundària 12-16) 

 
Programa Igualtat i convivència  

  

Objectius 

General 
Prevenir i abordar les violències masclistes i 

contra el col·lectiu LGTBI 

Específic 
Realitzar tallers de prevenció adreçats als centres 

educatius de secundària. 

 
Descripció 

Des de la Regidoria d’Igualtat s’ofereix als centres educatius un 

llistat de tallers específics per a la prevenció de les violències 

pels als cursos de secundària.   

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Igualtat 

Hi col·labora Regidoria d’Educació 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 
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Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Entitats especialitzades 

Infraestructures Centres educatius 

Econòmics 2.500€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. de centres sol·licitants 

Núm. de cursos realitzats 

Núm. d’alumnes que reben les formacions 

Qüestionaris d’avaluació 

 
Comunicació Comunicació directa amb els centres 
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Nom de l’actuació: Commemoracions de diades internacionals 

 
Programa Igualtat i convivència  

  

Objectius 

General Abordar la diversitat sexual i de gènere 

Específic 
Campanyes de sensibilització i commemoració de 

diades internacionals 

 
Descripció 

Des de la Regidoria d’Igualtat s’organitzen diades de 

commemoració com:  

8 de març Dia Internacional de les Dones. 

17 de maig Dia Contra la LGBTIfòbia. 

28 de maig Dia d’Acció per la Salut de les Dones.  

28 de juny Dia de l’Orgull.  

25 de novembre Dia per a l’Eradicació de la Violència contra les 

dones. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

Agents implicats La lidera Regidoria d’Igualtat 
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Hi col·labora En funció de l’acte 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Tècnica d’Igualtat 

Infraestructures Infraestructura diversa de manteniment 

Econòmics 5.000€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’assistents 

Núm. de departaments que hi col·laboren.   

 
Comunicació 

Web, Facebook i Twitter municipals, mailing general, cartellera i 

Instagram de Joventut  
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Nom de l’actuació: Accions d’apoderament de les dones 

 
Programa Igualtat i convivència  

  

Objectius 

General Apoderament feminista 

Específic 

Dinamitzar accions per apoderar les dones i 

construir xarxes de sororitat oferint espais de 

suport per superar i eliminar les discriminacions   

 
Descripció 

Atenció individual especialitzada en moments de crisi (amb els 

recursos del CIRD: assessorament, suport emocional i 

assessorament jurídic) 

Intervencions grupals en format taller per abordar temàtiques 

diverses amb perspectiva de gènere. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Igualtat 

Hi col·labora 
Professionals del CIRD i entitats 

especialitzades 

Temporització  2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Regidoria d’igualtat 

Infraestructures CIRD/SIAD 

Econòmics 2.000 € anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’atencions individualitzades realitzades 

Núm. de tallers realitzats, l’assistència i nombre de participants  

Qüestionaris d’avaluació 

 
Comunicació 

Web, Facebook i Twitter municipals, mailing municipal, cartellera 

i Instagram de joventut 
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Nom de l’actuació: Pla d’Igualtat del Masnou 

 
Programa Igualtat i convivència 

  

Objectius 

General Apoderament feminista 

Específic 
Implementar les polítiques municipals per a 

l’eliminació de les discriminacions cap a les dones 

 
Descripció 

Realització de les accions recollides a les diferents línies del Pla 

local d’igualtat 2016-2020: 

 Compromís amb la igualtat 

 Acció contra la violència masclista 

 Drets i qualitat de vida 

 Reformulació dels temps i dels treballs 

 Reconeixement del lideratge i de la participació de les 
dones 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Regidoria d’Igualtat 

Hi col·labora Els diferents departaments municipals 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Regidoria d’Igualtat 

Infraestructures No es requereix infraestructura 

Econòmics 2.000 € anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’accions realitzades de les previstes 

Participació a les diferents accions 

Núm. de departaments que hi participen 

Qüestionaris d’avaluació 

 
Comunicació 

Web, Facebook i Twitter municipals, mailing municipal, cartellera 

i Instagram de Joventut 
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Nom de l’actuació: Projecte Tecnogirl 

 
Programa Cultura 

  

Objectius 

General 
Potenciar el coneixement tecnològic i 

computacional 

Específic Fomentar la tecnologia entre les nenes 

 
Descripció 

TecnoGirl és un projecte que té com a objectiu principal la 

divulgació de la ciència i la tecnologia entre els estudiants de 

secundària, i que especialment pretén fomentar les vocacions 

tecnològiques en el col·lectiu de noies en edat compresa entre 

els 12 i 18 anys, per contribuir així a posar fi a la bretxa de gènere 

que hi ha en professions d’aquest àmbit 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera Biblioteca Joan Coromines 

Hi col·labora Cultura, Educació, Igualtat, Joventut 

 

Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
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Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans 
Equip biblioteca +TecnoCampus 

+professionals Bibliolabs 

Infraestructures 
Biblioteca + Recursos TecnoCampus 

Mataró 

Econòmics 700€ anuals 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Nombre de participants als tallers i Bibliolabs 

Nombre de sessions realitzades  

Nombre de participants a la Hackgirl junior 

Nombre de noies participants  

Nombre de participants a la Hackgirl junior 

Nombre de noies participants 

 
Comunicació 

Xarxa Biblioteques Municipals Diputació de Barcelona, 

Biblioteques del Maresme i Xarxes socials Biblioteca Joan 

Coromines,  Instagram de Joventut i canals institucionals 
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Programa d’acció social 

Repte al qual està vinculat: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 

vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització col·lectiva. 

Nom de l’actuació: Servei d’ Intervenció i Acompanyament en Famílies   

 
Programa Acció Social 

  

Objectius 

General 

Treballar l'assoliment progressiu de les 

responsabilitats personals i socials de les 

persones adolescents en risc 

Específic 
Vincular l’adolescent en un espai estable 

d’acompanyament  

 
Descripció 

Des de la Regidoria d’Acció Social es presta el servei específic 

SIAF centrat en els aspectes socioeducatius (diferents d’altres 

intervencions de caràcter formatiu o pre-laboral) 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera SIAF 

Hi col·labora Regidoria d’Acció Social 

Temporització  2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Educadores Socials   

Infraestructures Centre Obert 

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’atencions a adolescents                                            

Assistència d’adolescents al servei 

 
Comunicació No hi ha comunicació externa ja que és una atenció personal 
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Nom de l’actuació: Centre Obert Maricel   

 
Programa Acció Social 

  

Objectius 

General 
Potenciar el vincle social de les persones 

adolescents amb la comunitat 

Específic 
Vincular l’adolescent a un espai estable 

d’acompanyament  

 
Descripció 

Des de la Regidoria d’Acció Social s’impulsa el Centre Obert 

Maricel com a un servei socioeducatiu per orientar a les 

persones adolescents als diferents serveis i programes 

municipals, així com oferir activitats comunitàries al municipi 

realitzant un treball de prevenció i sensibilització amb 

col·lectius vulnerables 

 

Nivell de 

prioritat 
Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys 
De 18 a 24 

anys 
De 25 a 30 anys 

 

Agents 

implicats 

La lidera 
Regidoria d’Acció Social (Centre Obert 

Maricel) 

Hi col·labora  

Temporització  2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Educadores socials   

Infraestructures Centre Obert 

Econòmics  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Núm. d’atencions a adolescents                                         

Assistència d’adolescents al servei                                        

Núm. d’activitats comunitàries                                                 

Núm. de conflictes atesos 

 
Comunicació No hi ha comunicació externa, ja que és una atenció personals 
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Nom de l’actuació: Diagnòstic de l’abús sexual infantil i adolescent al Masnou 

 
Programa Acció Social 

  

Objectius 

General 
Prevenció dels abusos sexuals infantils i 

adolescents  

Específic 

Elaborar una diagnosi per proporcionar 

recomanacions per a una efectiva protecció dels 

infants i adolescents.  

 
Descripció 

Save The Children està realitzant una diagnosi sobre el 

tractament de l’abús sexual infantil en els diferents serveis 

públics gestionats per l’Ajuntament del Masnou. Amb aquesta 

diagnosi obtindrem un seguit de recomanacions per fer una 

prevenció i detecció més eficaç. 

 

Nivell de prioritat Alt Mitjà Baix 

 

Destinataris De 12 a 17 anys De 18 a 24 anys De 25 a 30 anys 

 
Agents implicats 

La lidera 
Regidoria d’Acció Social, Salut, Educació, 

EAIA, Esports, etc. 

Hi col·labora Diputació de Barcelona  

Temporització  2021 2022 2023 2024 
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 
Recursos 

Humans Educadora Social   

Infraestructures  

Econòmics Recurs de Diputació de Barcelona 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Seguiment de les recomanacions de millora                             

Núm.  de deteccions d’abús sexual infantil i adolescent.  

 
Comunicació Web, Facebook i Twitter municipals 
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8. IMPLEMENTACIÓ DEL PLJ 

 

Per a la implementació del PLJ 2021-2024 cal tenir en compte els diferents àmbits que l’impulsen. 

 

Recursos humans 

Àmbit polític 

Ple municipal 

 

El Ple municipal del Masnou és l’òrgan competent per a l’aprovació del Pla local de joventut. 

 

Regidoria de Joventut 

 

Dins de l’estructura municipal, l’àmbit de joventut forma part de la regidoria de Cicles de Vida. 

Correspon a l’àmbit de joventut el lideratge polític del PLJ, amb una definició clara de les 

directrius d’acció en aquest àmbit i un treball transversal coordinat amb la resta d’àrees que estan 

implicades en la implementació del PLJ (educació, serveis socials, promoció econòmica, esports, 

etc.).  

 

Aquesta transversalitat de les polítiques de joventut són assumides en l’Equip de Govern i serà 

l’àrea de joventut la responsable de traslladar a aquest espai els debats i decisions que calgui 

prendre. 

 

Àmbit tècnic 

Equip de Joventut 

 

Tècnic auxiliar de Comunitat i Persones  

És el referent tècnic de Joventut, entre d’altres. És la persona encarregada de garantir que 

s’incorpora la perspectiva jove i es tira endavant el PLJ, que s’implementen les actuacions, i 

coordina els serveis i l’equipament específic de joventut.  
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Tècnica de Comunitat i Persones  

Treballa en equip amb el tècnic auxiliar per implementar el PLJ, i es coordina amb les altres àrees 

implicades en la implementació del PLJ. 

 

Dinamitzadora juvenil 

És la persona encarregada de dinamitzar l’equipament juvenil de Ca n’Humet. És el punt de 

contacte més constant amb les persones i col·lectius joves. 

 

Taula Tècnica Transversal 

L’objectiu d’aquesta taula és compartir informació i estratègies, coordinar, desenvolupar i fer el 

seguiment de les actuacions relacionades amb els diferents àmbits del PLJ. Es reunirà de 

manera periòdica un mínim d’un cop a l’any i està formada per personal tècnic responsable de: 

- Joventut 

- Educació 

- Ocupació 

- Serveis Socials 

- Participació / Projectes 

- Igualtat 

- Habitatge 

- Esports 

 

Taula d’Entitats Jove 

Una vegada a l’any es convocarà a totes les entitats juvenils o que tenen gran presència de joves 

per tal que facin el seguiment i avaluació del Pla local de joventut. 

 

Recursos econòmics 

Els recursos que l’Ajuntament del Masnou destina al desenvolupament de les polítiques de 

joventut són d’una banda els recursos que des de diferents àrees es destinen a la població jove 

de manera inespecífica i, de l’altra, els recursos específics que es destinen a través del servei de 

joventut, encarregat de liderar i impulsar aquestes polítiques. Cadascuna de les fitxes d’actuació 

identifica els recursos humans, funcionals i econòmics necessaris per desenvolupar-les.  
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9. AVALUACIÓ DEL PLJ 

Seguiment i avaluació 

L’avaluació és una eina necessària per saber quin és el nivell d’impacte que ha tingut el Pla 

globalment, però també cadascuna de les actuacions de tots els programes que i conformen la 

seva utilitat, la seva efectivitat, la seva eficiència, la seva cobertura, etc. 

 

A fi de fer polítiques de joventut de qualitat, adaptades als joves, proactives, diverses, flexibles, 

innovadores, cal introduir la pràctica de l’avaluació a les polítiques de joventut que duen a terme 

tots els agents implicats. Quan parlem d’avaluació, entenem anar més enllà dels mecanismes 

tradicionals per analitzar si s’han assolit els objectius fixats. Cal observar el perquè i les causes 

que han fet que s’assolissin o no els objectius. Avaluar significa millorar els projectes i les 

actuacions, i implica transformació i canvi dels aspectes que siguin necessaris (organització, 

professionals, recursos...). 

 

Totes les accions que es duen a terme prenen valor quan es pot avaluar quin efecte i repercussió 

té sobre la realitat juvenil. Per tant, tota acció necessita una bona avaluació, i per aquest motiu 

s’han detallat quins són els indicadors per assolir-ho. Així doncs, 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.  

 

Apostem per una avaluació continuada i compartida en què l’anàlisi de la informació i els judicis 

de valor els fan diferents agents del municipi, i s’intenta trobar una conclusió que integri les 

diferents visions. Entenem que és l’opció que més bé garanteix la implicació de joves, entitats i 

professionals en el Pla local de joventut i permet minimitzar els focus d’oposició als projectes i 

treure a la llum els conflictes latents, perquè l’objectiu es integrar-los al Pla. 

 

Agents implicats 

 

El seguiment i avaluació del Pla local de joventut es farà en els diferents nivells de responsabilitat 

i tenint en compte l’estructura organitzativa: 

- Taula Tècnica de Joventut: l’equip de l’àmbit de Joventut, com a responsable del desplegament. 
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- Taula Tècnica Transversal: formada pels tècnics responsables de dur a terme diferents accions 

per a joves. 

- Taula d’Entitats Joves: amb les entitats juvenils o amb gran presència de joves. 

 

Temporització 

L’avaluació del Pla local de joventut es farà en diferents moments: 

 Anualment: Es farà el seguiment de cadascuna de les actuacions recollides al Pla. Per 

aquest motiu es recolliran les dades identificades en cada actuació per tal que en 

finalitzar l’any es pugui disposar de la informació bàsica per a l’avaluació. En cadascuna 

de les fitxes d’actuació s’identifica el moment de l’any en què es durà a terme l’avaluació. 

Anualment es convocarà una sessió de treball amb cadascuna de les taules per analitzar 

el desenvolupament i execució de les diferents actuacions.  

També una vegada a l’any es farà una reunió de treball específica de seguiment del Pla 

local de joventut amb l’àmbit de joventut. A partir d’aquest seguiment l’àmbit valorarà la 

necessitat o no d’elevar alguna proposta a la Junta de Govern Local. 

Finalment, la Taula d’Entitats Joves també es convocarà una vegada a l’any, i s’hi 

convidarà a debatre o aprofundir en algun aspecte concret del Pla més enllà de fer un 

seguiment general. 

 

 A la seva finalització: En finalitzar la vigència del Pla es durà a terme l’avaluació del 

Pla local de joventut.  

 

Metodologia 

 

Què haurem d’avaluar: 

 Grau d’implementació 

 Grau de transversalitat 

 Graus d’implicació i participació 

 Grau d’acompliment dels objectius fixats 
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Grau d’implementació: 

 

El Pla local de joventut recull actuacions que s’han de desenvolupar al llarg dels diferents anys 

de vigència i amb una temporització determinada. Per aquest motiu en primer lloc caldrà avaluar 

quines actuacions s’han executat i quines no i per quin motiu. 

 

Grau d’implicació i participació: 

El grau d’implicació i participació dels diferents agents en cadascuna de les accions és un 

aspecte interessant que cal tenir en compte. En aquest sentit, ens referim tant a la participació 

dels agents encarregats de desenvolupar aquelles actuacions, com al grau de participació i 

resposta dels joves destinataris. Per aquest motiu cadascuna de les fitxes d’actuació identifica 

clarament l’agent responsable de liderar l’actuació i els agents que hi col·laboren. Quan es dugui 

a terme l’avaluació, per tant, caldrà valorar de quina manera s’ha liderat el projecte i quin paper 

i implicació hi han tingut els diferents agents col·laboradors, en la següent escala: 

 

 Alt 

 Mitjà 

 Baix 

 

Grau de transversalitat: 

Atès que entenem el PLJ com un projecte transversal, caldrà avaluar en quina mesura aquesta 

transversalitat ha estat incorporada i assumida per diferents serveis. Això significarà avaluar els 

respectius lideratges que les actuacions recollides al Pla estableixen, però també en quina 

mesura el servei de joventut és tingut en compte per part del conjunt de l’organització municipal. 

Part de les actuacions que recull el Pla són impulsades per altres àrees diferents de Joventut, i 

en el moment de l’avaluació per tant caldrà avaluar el paper d’aquestes àrees, quina relació han 

tingut amb el servei de joventut i de quina manera s’ha cooperat. Com en el cas anterior, se 

seguirà la següent escala: 

 Alta 

 Mitja  

 Baixa 
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Grau de compliment dels objectius fixats: 

Els objectius del PLJ per cada àmbit dibuixen unes prioritats a les quals es vol donar resposta en 

els propers anys. Caldrà avaluar si les accions que s’han concretat permeten avançar cap a 

l’assoliment d’aquests objectius, en quina mesura han assolit els resultats, etc. En aquest sentit 

quan s’avaluï el Pla caldrà concretar en quina mesura les actuacions desenvolupades han servit 

per assolir els objectius fixats o no. S’avaluarà donant resposta a la següent pregunta: l’actuació 

dona resposta a l’objectiu, i l’escala serà: 

 Molt 

 Regular 

 Poc 

 


