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DISSENY PLJ SANT VICENÇ DE MONTALT  

 

 
 

Presentació   

Benvolguts i benvolgudes, 
  
Ja fa uns quants anys que, des de l’Ajuntament, es va veure la necessitat d’elaborar un Pla Local 
de Joventut que ens permetés valorar i planificar accions, posant la mirada en els joves del nostre 
municipi. 
 
En el Pla Local de Joventut 2019-2022 s’ha treballat pensant que aquest esdevingui una eina per 
a la política municipal en matèria de joventut i sorgeix de la mà del Pla Nacional de Polítiques de 
Joventut. 
 
En primer lloc, vull expressar el meu agraïment a totes les persones que han treballat en 
l’acompanyament de l’elaboració del pla. Principalment, al dinamitzador jove que ha estat al 
capdavant de totes les reunions, coordinant i recollint totes les propostes i suggeriments. També 
vull reconèixer especialment la implicació dels joves que han participant a les sessions de diàleg 
i comunicació. Convocats per franges d’edat al llarg de tota la concreció del Pla, hi han col·laborat 
aportant i definint les seves necessitats per tal d’arribar a determinar els objectius estratègics i 
les línies principals d’actuació. 
 
Aquest Pla Local 2019-2022, recull les línies d’actuació i estratègies de treball per poder portar 
a terme i afrontar les actuacions a realitzar adreçades a tota la població juvenil. Ha de ser una 
eina de treball viva, transversal i prou flexible per tal de poder aconseguir els objectius proposats. 
 
Un cop finalitzat el pla, valoro molt positivament la dedicació i la feina feta durant tots aquests 
mesos de treball. 

 
 
 
Gemma Duran Franch 
Regidora de joventut  
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1. Introducció   

El Pla Local de Joventut de Sant Vicenç de Montalt pel període 2019-2022 és el document que 
recull les línies estratègiques, els projectes i les actuacions concretes que estructuraran les 
polítiques de joventut al llarg dels pròxims quatre anys. Es tracta doncs d’un pla estratègic 
fonamental a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i planificar-los per tal d’oferir una resposta 
eficient a les necessitats de la població jove del municipi 
 
Per tant, el Pla Local de Joventut compta amb una doble finalitat. Per una banda, es tracta d’un 
document d’anàlisi de la realitat juvenil, en el qual, com veurem a continuació, s’han tingut en 
compte dades quantitatives i qualitatives a través de les quals hem obtingut una visió general de 
les problemàtiques, les necessitats i les expectatives dels i de les joves de la ciutat. En segon 
lloc, i gràcies a aquesta informació recollida, ha estat possible plantejar i estructurar les 
actuacions que des del Servei de Joventut es duran a terme al llarg dels pròxims anys. 
 
Cal mencionar, a més, que qualsevol pla estratègic s’ha de basar en una priorització dels 
aspectes que es volen treballar, donat que els recursos són sempre limitats i les característiques 
especifiques del municipi poden fer que determinats temes siguin considerats més prioritaris. En 
aquest sentit hem de tenir en compte que l’elaboració d’aquest Pla s’ha desenvolupat durant el 
2018, amb la qual cosa tota la informació que s’hi recull està molt vinculada a aquest període. 
Degut això, tenint en compte que poden haver-hi canvis significatius durant el transcurs d’aquests 
anys, el document contempla mecanismes d’avaluació i actualització, destinats a valorar-ne el 
desenvolupament i adaptar-lo a la realitat canviant. Per tant, s’adequarà al moment.  
 
El Pla Local de Joventut de Sant Vicenç de Montalt pel període 2019-2022 s’ha estructurat en 
dues parts, la diagnosi i el disseny, que han estat elaborades tenint en compte aportacions 
tècniques i la participació de les persones joves, així com d’altres agents vinculats al 
desenvolupament de les polítiques de joventut. 
 

1) Fase de diagnosi: la diagnosi del Pla ens ha permès conèixer quina és la realitat de 
les persones joves del municipi en el moment d’elaborar el document. Per una banda 
s’ha realitzat una anàlisi quantitativa a través de diverses fonts estadístiques, de les quals 
cal destacar l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat), el Programa Hermes, de la 
Diputació de Barcelona, dades de l’observatori de l’Ajuntament de Sant Vicenç de 
Montalt, entre d’altres. 
Aquesta informació ha estat complementada amb l’elaboració d’una enquesta, tres grups 
de discussió amb persones joves, fitxa emplenada per tots els tècnics dels altres 
departaments, un grup de discussió amb els regidors i 5 entrevistes amb el tècnic de 
joventut. Amb tot això, ens ha permès incorporar l’anàlisi qualitativa al document.  
La diagnosi també incorpora una descripció de les polítiques de joventut del municipi, 
tant d’aquelles que són liderades des del propi Servei de Joventut, com les que es 
desenvolupen des d’altres departaments, ja que aquestes també són part fonamental i 
transformadora de la realitat juvenil del municipi 
. 
2) Fase de disseny: el disseny és la segona fase del document, al llarg de la qual es 
descriuen les línies estratègiques i les actuacions que al llarg dels pròxims anys es 
realitzaran en matèria de joventut. Aquesta part del Pla ha estat desenvolupada gràcies 
a una intensa feina del tècnic del Servei de Joventut, en la qual s’han definit les prioritats 
d’actuació del Pla i s’han ordenat i dissenyat els programes i actuacions concretes pels 
pròxims quatre anys. Per a fer aquesta tasca, s’han tingut molt en compte les necessitats 
detectades durant la diagnosi, així com les propostes de millora que s’han pogut recollir 
en les sessions de participació amb els joves, on han pogut intercanviar opinions i 
plantejar propostes de millora de les polítiques de joventut al llarg dels pròxims anys. 
De la mateixa manera, es compta amb la intervenció del professional del Servei de 
Joventut, així com amb la dels representants polítics per definir les línies d’actuació del 
període de vigència del document. 
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Com hem vist doncs, la participació de les persones joves, així com la de la resta d’agents 
vinculats a la realitat juvenil i al desenvolupament de les polítiques de joventut, ha estat un pilar 
fonamental en l’elaboració d’aquest Pla Local de Joventut. Volem, per tant, mantenir canals i 
espais de participació durant el període d’implementació i l’avaluació del document, ja que 
entenem que les polítiques de joventut han de ser construïdes de manera conjunta entre 
l’administració, les persones joves i els diversos agents del territori. 
 
Una de les principals coses que s’ha tingut en compte a l’hora d’elaborar aquest Pla és que 
s’optimitzi l’ús de les eines disponibles i que les actuacions que es realitzin siguin realistes i 
eficients. 
 
Aquest document s’ha elaborat tenint com a objectiu, generar el màxim consens possible entre 
les persones i organitzacions vinculades a la població jove de Sant Vicenç de Montalt o al 
desenvolupament de les polítiques de joventut. És necessari impulsar i consolidar aquest acord 
social ampli per a definir unes pautes estratègiques i uns objectius comuns. 
 

Justificació 
 
La joventut és una etapa vital que compta amb un seguit de característiques i necessitats 
específiques, moltes d’elles essencials a l’hora de configurar la vida adulta de l’individu. És en 
aquest sentit que es requereixen un seguit d’actuacions enfocades també a aquestes necessitats 
concretes. El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (PNJCat 2020), document que prenem 
com a referència a l’hora d’elaborar aquest Pla Local, presenta dues definicions de joventut, una 
primera de caràcter declaratiu, i una segona de caràcter operatiu.  
 
A la definició declarativa, es planteja la joventut com un període del cicle vital caracteritzat pels 
següents elements:  
 

 Es produeixen un seguit de transicions –educatives, laborals, residencials, familiars i 
ciutadanes- que fan que l’individu passi d’una situació de dependència a un estatus 
autònom.  

 La joventut és un moment de construcció dels projectes de vida, és un moment 
d’oportunitats i presa de decisions.  

 En aquest procés de construcció també és quan s’adopten els rols ciutadans.  

 Des d’una perspectiva generacional, la joventut també es pot definir com un col·lectiu 
destinat a tenir un paper protagonista en el canvi social.  

 Per últim, la joventut és un període de construcció de les identitats personals i col·lectives.  
 
S’han tingut en compte tots aquests elements a l’hora de desenvolupar la diagnosi del Pla Local 
de Joventut de Sant Vicenç de Montalt. Malgrat això, a l’hora de dur a terme determinades 
anàlisis (sobretot de caràcter quantitatiu) és necessària una conceptualització més acotada i 
restringida de la joventut, per aquest motiu és útil recórrer a la definició operativa que planteja 
el PNJCat 2020, on s’especifica que “quan es vol delimitar la joventut com a període del cicle 
vital s’acostuma a fer a través de l’edat. La Llei de polítiques de joventut de Catalunya recull un 
interval d’edat dels 16 als 29 anys, i ja compta amb el fet que la complexitat de la joventut i la 
diversitat de polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en les fronteres de l’edat.  
 
Per aquesta raó, i en els mateixos termes, el PNJC manté la referència de 16 a 29 anys, tot i que 
deixa oberta aquesta definició operativa perquè sigui dins de cada política i/o programa concret 
on es defineixin els límits d’edat que més s’adeqüin a les necessitats de la intervenció.  
Prenent aquesta definició com a referència, i tenint en compte la flexibilitat que ofereix, a l’hora 
de desenvolupar aquest Pla Local hem treballat fonamentalment amb la població d’entre 12 i 30 
anys. En el nostre cas abarquem la franja a partir dels 12 anys ja que és important tenir en compte 
a les persones que passaran a formar part de la població jove al llarg dels pròxims anys.  
Com hem vist, la joventut és una etapa, fonamentalment, de transició i transformació, durant la 
qual es comença a dibuixar la vida adulta de les persones. Les oportunitats de desenvolupament 
de les persones joves estan estretament vinculades amb el seu context social, econòmic, cultural, 
etc. Tot un seguit d’elements interrelacionats entre si i que poden esdevenir factors de desigualtat, 
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condicionant o dificultant l’èxit en aquests processos de transició vital. La crisi econòmica ha 
accentuat les desigualtats en el conjunt de la societat, sent la població jove un dels col·lectius 
més afectats per aquest context. Així doncs, l’elevat atur juvenil, la precarietat laboral, les 
dificultats a l’hora d’accedir als estudis superiors, l’augment de l’edat d’emancipació, etc., són 
només algunes de les problemàtiques que al llarg dels últims anys s’han vist agreujades per bona 
part dels i de les joves. En aquest sentit, les polítiques públiques han de desenvolupar un paper 
transformador essencial a l’hora de revertir o pal·liar aquestes situacions de desigualtat.  
 
Per altra banda, entenem a les persones joves com a un element central de la vida en comunitat, 
un col·lectiu que, com hem mencionat, es troba en un procés d’assimilació i construcció dels 
seus rols ciutadans, i que per tant ha de ser també recolzat en aquest període d’apoderament i 
d’incorporació en la vida cívica del municipi. La construcció d’una ciutadania activa, cohesionada 
i crítica és un element fonamental a l’hora d’assolir majors cotes de llibertat i d’igualtat, i en aquest 
sentit les actuacions desenvolupades des del Servei de Joventut han d’estar destinades a 
impulsar o reforçar iniciatives encarades al foment d’aquest paper actiu de les persones joves en 
la societat.  
 
Tenint en compte aquests elements, així com els criteris de priorització que s’han mencionat 
anteriorment, a l’hora d’elaborar aquest Pla Local de Joventut, hem assenyalat tres eixos 
d’actuació prioritaris.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Acompanyament Jove  
 
Entenem l’acompanyament com totes aquelles actuacions realitzades des de l’administració local 
de Sant Vicenç de Montalt destinades a oferir recursos, orientar i assessorar a les persones joves 
en els processos de transició cap a la vida adulta. De manera més concreta, aquest eix d’actuació 
està centrat en els àmbits de l’ocupació, l’educació, la salut i l’habitatge.  
L’assessorament i l’orientació de les persones joves en aquests àmbits és un dels aspectes de 
les polítiques de joventut que al llarg dels últims anys s’han treballat des del Servei de Joventut, 
així com des d’altres departaments municipals. En aquest Pla Local de Joventut, hem considerat 
oportú analitzar el funcionament d’aquestes actuacions i adaptar-les a les necessitats i a la 
realitat actual de les persones joves.  
L’eix de l’acompanyament està destinat a garantir un accés igualitari al sistema educatiu i al 
mercat laboral, a oferir assessorament relacionat amb els itineraris formatius, així com a dotar de 
recursos als joves que han abandonat prematurament els estudis, tant encarats a la 
reincorporació d’aquests al sistema educatiu reglat, com a la millora de les seves habilitats 
professionals. De la mateixa manera, des d’aquest eix cal seguir treballant per a fomentar l’accés 

Acompanyament Jove

• Ocupació
• Educació
• Salut

• Habitatge

Dinamització Jove

• Participació
• Cohesió social
• Cultura i oci
• Mobilitat

Comunicació Jove 
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dels i de les joves a la feina, dotant-los d’eines per a millorar la seva ocupabilitat, assessorant-
los i orientant-los en el procés de recerca d’ocupació, etc.  
Tot això sense deixar de banda l’àmbit de la salut dels joves prestant atenció a una problemàtica 
important en els joves com és les drogues i la seva dependència i apostant per potenciar l’esport 
i les pràctiques a l’aire lliure. 
 
En temes d’habitatge actualment hi ha un inici de projecte per dur a terme la construcció d’uns 
pisos de protecció oficial al municipi. 
 

Dinamització Jove 
 
En aquest eix s’han tractat aquells elements vinculats al paper de les persones joves en el si de 
l’espai públic i de la vida en comunitat. S’han tingut en compte àmbits com el de la participació, 
la cohesió social, cultura i oci i mobilitat.  
 
La intervenció de les persones joves en la vida comunitària del municipi compta amb un potencial 
de transformació social que cal recolzar i facilitar des de l’administració. L’associacionisme juvenil, 
així com la intervenció de les persones joves en els processos de presa de decisions, són 
elements que contribueixen a reforçar la salut democràtica al municipi i al desenvolupament 
d’una joventut activa i compromesa amb la transformació social. De la mateixa manera, la 
participació suposa, per l’individu, l’adquisició d’un seguit de competències i habilitats socials que 
poden enriquir el seu creixement personal, en molts àmbits de la seva vida. En referència a la 
cohesió social és quelcom imprescindible per poder articular efectivament les polítiques de 
joventut. La cultura i oci fonamenten bona part del lleure personal entre les persones joves, i 
també esdevé un canal essencial per encaminar les iniciatives participatives de la població jove. 
Per últim, s’ha d’intentar facilitar que els joves disposin d’una bona mobilitat per poder continuar 
en la seva transició a l’edat adulta. 
 

Comunicació Jove 
 
Aquest tercer eix, com s’ha mencionat, s’incorporà al Pla a causa de les aportacions realitzades 
durant el procés participatiu, i que destacaren la necessitat de desenvolupar una estratègia de 
comunicació efectiva entre l’administració i les persones joves del municipi. Aquest és doncs, un 
eix transversal, que compta amb un impacte directe sobre tots els àmbits d’actuació de les 
polítiques de joventut. Tot i això, s’ha considerat oportú desenvolupar actuacions especifiques 
per tal de desenvolupar una comunicació àgil i flexible des del Servei de Joventut, ja que 
únicament tenint en compte la naturalesa canviant dels canals de comunicació de la població 
jove i comptant amb eines per adaptar-se a aquests canvis, serà possible desenvolupar una 
comunicació que arribi als i a les joves de Sant Vicenç de Montalt. 
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2. El punt de partida. La diagnosi  

Introducció 

La diagnosi1 plantejada en aquest document permet conèixer la situació de partida dels i les joves 

del municipi i també les polítiques que es porten a terme tant a nivell municipal com a nivell 

comarcal, per a poder fer una bona planificació de les polítiques de joventut que es realitzaran al 

llarg dels pròxims quatre anys, adaptar-se a la realitat i definir millor allò que es vol transformar. 

Per a la realització d’aquesta diagnosi, s’han utilitzat dades tant 

quantitatives (dades estadístiques de l’IDESCAT, cens 

municipal,...) com dades qualitatives, obtingudes aquestes 

a través de sessions participatives amb els joves, amb 

enquestes,... 

Aqueta diagnosi busca recollir i acotar les principals 

necessitats de la gent jove, per a que el disseny i la 

implementació de les polítiques de joventut 

responguin a les demandes reals de les persones 

joves.  

 

 

 

 

  

                                                        
1  Extret de la “Guia per elaborar la diagnosi del pla local de joventut 2011”. Agència Catalana de joventut. 

 

ANÀLISI DE LA 
REALITAT JUVENIL

ANÀLISI DE LES 
POLÍTIQUES DE 

JOVENTUT

CONCLUSIONS
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Plantejament de la diagnosi 
 

En el plantejament s’ha fet una primera proposta de treball que ha estat contrastada i modificada 

al llarg de les sessions participatives i del desenvolupament de la diagnosi. La definició s’ha fet 

en primer lloc a partir de l'avaluació del PLJ 2014-2017, en segon lloc, amb el consens entre el 

tècnic i la regidora de joventut, en tercer lloc amb els responsables de les diferents àrees de 

l’ajuntament de Sant Vicenç, i en quart lloc amb la gent jove, que se’ls va preguntar quines eren 

les seves problemàtiques i necessitats com a joves. Les persones joves i els tècnics i tècniques 

de l’ajuntament van ser qui van consensuar quines eren les prioritats dels àmbits a tractar.  

 

 

Els dos temes prioritzats i consensuats que seran el que marcaran l'estructura d'aquest document 

són:  

 

A) “Acompanyament a la gent jove apropant els recursos, els serveis i professionals” per 

donar resposta a les necessitats del més joves per afavorir que prenguin les decisions 

necessàries per construir el seu projecte de vida propi”.  

 

L’àrea de joventut de Sant Vicenç de Montalt entén que les persones joves són el centre de 

l'acció professional. Per això es vol crear el vincle amb ells, especialment a través de l’ espai jove 

el Cau.  

 

Les preguntes d'anàlisis són: 

 

➢ Quina ha estat l’evolució de la població juvenil del municipi?  

➢ Quin és la taxa d'atur i qui n’ha sortit més afectat al municipi? Quins programes duts a terme 

des de de l’ajuntament estan donant resposta? Quants joves hi ha la borsa de treball?  

➢ Quins sectors de treball és on donen més oportunitats de treball? Quins programes donen 

resposta per a què els joves tinguin accessibilitat al treball?  

➢ Quina és la situació educativa (nivell educatiu, nombre de joves amb estudis finalitzats ). Quins 

cursos no formals s’ofereixen des del municipi?  

PLANTEJAMENT

AVALUACIÓ PLJ 
2014-2017

TÈCNIC I 
REGIDORA DE 

JOVENTUT

TÈCNICS 
D'ALTRES ÀREES

JOVES
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➢ Quines accions es realitzen per afavorir la salut i l’accés dels hàbits saludables?  

➢ Quines oportunitats tenen al gent jove a accedir a un habitatge?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B) “Interlocutar amb la gent jove del municipi per afavorir la cohesió social del municipi i 

els espais de trobada”. 

 

Les preguntes d'anàlisis són:  

 

➢ Quines accions afavoreixen un oci nocturn i mobilitat de responsabilitat? Quina és la mobilitat 

de la gent jove? Poden accedir a la capital de comarca? Permet accedir a estudis i treball?  

➢ Quins problemes pateixen els joves degut a la configuració territorial i social del municipi?  

 

➢ Quin és el grau de cohesió social que perceben els joves al municipi?  

➢ Quines actuacions es realitzen al municipi per disminuir els problemes de cohesió social?  

➢  Quins mecanismes de participació existeixen? Són suficients? Serveixen per 

informar/comunicar/consultar/deliberar/decidir?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Acompanyament a la gent jove apropant 

els recursos, els serveis i professionals 

Ocupació 

Educació 

Salut 

Habitatge 

Interlocutar amb la gent jove del municipi per 

afavorir la cohesió social del municipi i els espais 

de trobada 

Lleure, oci nocturn i mobilitat 

Cohesió social i configuració territorial 

Oferta cultural juvenil 

Comunicació 

Participació 
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Metodologia 
 

La clau per donar resposta a aquestes preguntes ha estat la suma de la triangulació de tres 

metodologies. Per un banda la quantitativa ha permès, a través de dades estadístiques, 

observar quina era la situació del moment respecte les temàtiques que ens interessa analitza. 

En concret, les dades de la població juvenil, l’índex de població, la taxa de creixement de la 

població juvenil, la població juvenil estrangera, la població activa l’atur, els sectors econòmics on 

hi ha població activa, el nombre de matriculats ESO. 

La segona metodologia emprada ha estat la qualitativa, on s'ha fet un anàlisi documental 

exhaustiu de diferents recerques que existien 

i que ha pogut donar informació des d'un punt 

de vista diferent. Així mateix, també s’ha fet 

un recull de tot el que es fa des de les 

diferents àrees de l'ajuntament per a la gent 

jove del municipi a través d'entrevistes 

individuals. 

I finalment s'han fet tallers de deliberació i 

participació amb grups de joves de 12 a 17 

anys i de 18 a 29 anys. A més, s'ha fet un 

taller amb tot l'equip de govern, que ha estat 

clau per poder prioritzar les problemàtiques i 

contrastar-ho amb el que havien dit els i les 

joves.  

Cal destacar que a tots els tallers deliberatius i les entrevistes s'ha fet un esforç per buscar el 

consens i detectar quines són les problemàtiques, les causes i els efectes d'aquestes temàtiques 

des del punt de vista del jove, del tècnic/a i dels regidors i regidores. Així, la informació obtinguda 

no ha estat saber què és el que falta, sinó què es necessita. D'aquesta manera la diagnosi ens 

serveix per realitzar una planificació estratègica, i que realment des de l'àrea de joventut 

conjuntament amb la resta d'àrees de l'ajuntament, acabi donant resposta a les necessitats dels 

joves, i fer una avaluació al finalitzar l'any 2020, per saber si realment les polítiques impulsades 

han transformat les problemàtiques detectades en l'actualitat (2017-2018). 

El següent resum exposa les diferents fonts utilitzades per a donar resposta a aquestes 

preguntes i obtenir informació de cada una dels àmbits prioritzats.  

 

A) Explotació estadística de dades obtingudes a partir de: 

 ✓ Idescat  

✓ Hermes  

✓ Dades del Observatori de l'Ajuntament de Sant Vicenç  

 

B) Recull d’informació documental a partir d’estudis, informes de processos participatius 

realitzats anteriorment, plans i projectes d’actuació sectorials d’interès:  

 

✓ Pla Local de Joventut de Sant Vicenç de Montalt 2014-2017  

✓ Estudi de la Població Sant Vicenç de Montalt. Gener de 2017  

QUALITATIVA

DELIBERACIÓ I 
PARTICIPACIÓ

QUANTITATIVA
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✓ Les realitats juvenils del Maresme 2016.’Observatori del Desenvolupament Local del Maresme 

amb la col·laboració i suport del Servei Comarcal de Joventut  

✓ PAM de Sant Vicenç de Montalt 2015-2019  

 

C) Avaluació del PLJ 2014-2017  

 

D) Realització de 5 entrevistes a través del tècnic de joventut amb l’objectiu de 

complementar unes fitxes per conèixer millor els programes que es beneficien la gent jove, que 

des de les diferents àrees de l'ajuntament,. Amb aquest recull s’ha descrit quina problemàtica 

estan intentant resoldre, així com detectar el tipus de treball transversal que es porta terme des 

de l'Ajuntament.  

 

E) Realització de 4 tallers participatius:  

 

✓ 3 sessions amb joves de 12 anys a 29 anys. Separats per franges d'edats  

✓ 1 amb tot l’equip de govern  

 

F) Enquesta jove amb suport de paper a l’Institut en els cursos de ESO i Batxillerat:  

461 persones. 
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Síntesi de la diagnosi 
 

A través de l’anàlisi de la realitat juvenil i analitzant quines són les polítiques que van adreçades 

a la gent jove, podem obtenir informació sobre les necessitats de la gent jove, els recursos que 

hi ha i que hi falten, i així com donar resposta a les necessitats del municipi. 

L'avaluació de l’anterior PLJ i  les dades quantitatives, les qualitatives i els tallers de deliberació 

han estat realitzats amb la gent jove, l'equip de govern i els tècnics i tècniques. 

A) “ACOMPANYAR A LA GENT JOVE APROPANT ELS RECURSOS, ELS SERVEIS i ELS 

PROFESSIONALS per donar resposta a les necessitats del més joves i afavorir que 

prenguin les decisions necessàries per construir el seu propi projecte de vida”. 

Des de l’àrea de joventut de Sant Vicenç de Montalt s’entén que les persones joves són el centre 

de l'acció professional. Per això es vol crear el vincle educatiu amb aquest col·lectiu i des del 

2013 que existeix l’espai jove del Cau, un servei municipal 2  que ofereix als i a les joves 

informació i assessorament d’estudis reglats i no reglats, de beques, de recursos i borses de 

treball, de formació per treballar, de recursos per viatjar, de salut, d’associacionisme i voluntariat, 

d’habitatge i de lleure i cultura. És un servei gratuït dirigit als i les joves de 12 a 30 anys del 

municipi. La seva finalitat és facilitar l’emancipació, així com afavorir l’afirmació d’identitats 

juvenils i la construcció dels seus projectes vitals. Així mateix, és un espai que vol afavorir la 

cohesió social i la participació. Al Cau, les persones joves poden trobar activitats lúdiques i altres 

activitats organitzades conjuntament amb el  tècnic de joventut que obre cada tarda de dilluns a 

dissabte. 

Ara mateix, tot i que l'activitat principal de l’àrea de joventut passa pel Cau, també organitzen 

altres accions descentralitzades, com anar a informar als instituts, organitzar les barraques a la 

festa major d'estiu, organitzar el bus nocturn que va fins a Mataró i està dirigint als joves de fins 

22 anys, el qual és un servei molt ben valorat. 

Una manera d'entendre bé el per què es fan un tipus de programes o uns altres, i si realment 

s’estan cobrint totes les necessitats dels joves de municipi, és entenent com és la estructura del 

col·lectiu jove. 

Les dades donen moltes pistes a l’hora de prioritzar. 

Gràfic 1 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat, 2016 

El gràfic 1 representa com és la distribució del grup de joves de 12 a 29 anys. El grup de 12 a 15 

anys representen un 32% de la població jove i és el grup d'edat més nombrós respecte a la resta 

                                                        
2 Extret del PLJ 2014-2017 

0% 10% 20% 30% 40%

De 12 a 15 anys

De 16 a 19 anys

De 20 a 24 anys

De 25 a 29 anys

32%

27%

23%

18%

Estructura del col.lectiu jove de St. 
Vicenç de Montalt

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació 2f19d85416144374be3babaf3f08bf95001

Url de validació https://registre.svmontalt.cat/ovac/asp/verificadorfirma.asp

https://registre.svmontalt.cat/ovac/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=2f19d85416144374be3babaf3f08bf95001


 
 

  

DISSENY PLJ SANT VICENÇ DE MONTALT         

  

 

15 

de grups d’edat. Si fem una mirada en perspectiva de gènere les dades ens indiquen que a tots 

els grups d'edats segueixen la mateixa tendència on hi ha una diferència molt lleugera entre 

homes i dones (essent menys les dones), excepte la franja d'edat de 16 a 19 anys que hi ha 162 

noies i 151 nois. Justament en el grup de discussió format per noies que tenien l’edat d‘aquest 

grup entre 16 i 18 anys. És per això, que de cares a donar resposta a les necessitats del municipis, 

aquest grup de joves i en especial el de noies, pot ser una prioritat i es pot proposar alguna 

activitat on elles es facin més visibles i/ o que els permeti accedir a les mateixes en igualtat 

d'oportunitats. 

Entenent les dades del nombre de joves i la seva evolució, en certa manera, es justifica que  una 

de les franges d'edat que ara mateix s'hi està oferint més recursos, és a la franja d’edat de 12 a 

15 anys no traient importància a la resta d'edats, ja que, des dels serveis de joventut, es fa difícil 

poder atendre les seves necessitats i en especial als joves de 25 a 29 anys. 

 

Un altra dada molt important a tenir en compte com a eix de desigualtat, són els MOVIMENTS 

MIGRATORIS, on la distribució de grups d'edats s'inverteix. Els joves de 25 a 29 anys són els 

que representen el 35% de la població juvenil ( gràfic 2). 

Gràfic 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat, 2016 

 

Si parlem amb números relatius, l'índex d'immigració juvenil a Sant Vicenç és molt baix, 

concretament representen un 8,49 % de la població juvenil. 

 

Ocupació 

Aquest apartat respon a les preguntes: 

 Quina és la taxa d'atur i qui n’ha sortit més afectat al municipi?  

 Quins programes duts a terme des de de l’ajuntament estan donant resposta?  

 Quants joves hi ha la borsa de treball? 

 Quins sectors de treball és on donen més oportunitats de treball?  

 Quins programes donen resposta per a què els joves tinguin accessibilitat al treball 

L'atur registrat a Sant Vicenç de Montalt a la franja d'edat de 16 a 34 any és de 34,6 persones 

de mitjana. La variació d'un any per l'altre en el cas dels menors de 20 anys i els joves de 20 a 

0% 10% 20% 30% 40%

De 12 a 15 anys

De 16 a 19 anys

De 20 a 24 anys

De 25 a 29 anys

27%

17%

21%

35%

Estructura del col.lectiu jove estranger 
de St. Vicenç de Montalt
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24 anys ha estat a la baixa, en canvi, en el cas de la població de 25 a 34 anys, la xifra ha pujat 

del 2016 al 2017 un 21,05%.  

Gràfic 3. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Idescat 

 

La taxa d’atur juvenil a St Vicenç de Montalt ( gràfic 6)  ha disminuït, ja que el 2015 era d’un 

11,9% i en canvi segons dades extretes d'Idescat el 2017 és d'un 6,5%. Si ens fixem amb la 

diferencia d'atur entre homes i dones de la població total hi ha més nombre de dones a l’ atur 

que homes. En canvi la tendència canvia si només observem a la població juvenil on hi ha més 

homes ( 3,8%) que dones (1,4%) En comparació a Catalunya, l'atur és bastant semblant en canvi, 

la comarca del Maresme està 4 punts per sobre de la mitjana de Catalunya.  

És important tenir en compte que aquestes dades provenen de l’atur registrat, hi ha molts joves, 

sobretot entre 16 i 25 anys, què es troben en situació d’atur però que per altra banda no estan 

registrats. Per tant, els valors que observem en el gràfic anterior ens serveixen com a guia però 

mai els podem agafar com a clar exemple de la realitat juvenil del nostre municipi sinó com a 

punt de referència. 

El sector serveis en el cas de Sant Vicenç és el que s’ha vist més afectat del nombre d’aturats. 

Molt per darrera trobem la indústria i la construcció. L’activitat econòmica del Maresme està 

sobretot en el tercer sector. La indústria és el segon motor econòmic de la comarca. En tercer 

lloc se situa la construcció, molt afectada per la crisi del sector immobiliari i les obres públiques. 

I en darrer lloc es situa el sector primari. A  Sant Vicenç on hi ha més contractes assalariats de 

la població total és en el sector de serveis. 

Del darrer PLJ es valora positivament les accions que han ajudat a donar resposta a la 

problemàtica de l'atur. Les mesures proposades en formació i treball es pot veure com els temes 

de formació i acompanyament de les persones joves, ha estat satisfactori. En concret s'ha 

realitzat un 80% de les accions proposades. En canvi, queda pendent potenciar i fomentar 

l’emprenedoria. 

Els programes i actuacions que es destinen a la gent jove des de les diferents àrees de 

l'Ajuntament i el Consell Comarcal són: 
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● Orientació i formació per l’ocupació: es fan sessions grupals formatives d’orientació 

laboral i tècniques de recerca de feina.   

Es coordinen promoció econòmica i ocupació amb Serveis Socials i Joventut per a 

combatre l’atur juvenil. L’objectiu d'aquest programa és que els joves siguin autònoms a 

l'hora de buscar feina i coneguin els diferents recursos que poden utilitzar. 

● Servei Local d’Ocupació3 adreçat a joves del municipi entre 16 i 25 anys que no hagin 

finalitzat la ESO. Aquest programa combina accions de formació , experiència laboral i 

orientació professional en un sector generador d'ocupació al municipi i a la comarca com 

és la Jardineria (2013) o d’interès general pels joves com la microelectrònica (2014), amb 

l'objectiu de facilitar la inserció laboral i el retorn al sistema educatiu dels joves 

participants4. O Peó de la brigada jove (2017) 

● Fil d’Ariadna: Liderat per l’INS Esteve Albert. L’objectiu prioritari del projecte és el de 

donar una oportunitat als i les alumnes amb més dificultats per obtenir les competències 

bàsiques de l’ensenyament obligatori. Si més no, per capacitar-los per a incorporar-se al 

món del treball, als cursos de formació ocupacional, o als programes de qualificació 

professional inicial. 

● Oficina Jove: Servei de Garantia juvenil. Consell comarcal del Maresme. 

● Programa TET (transició escola treball) impulsat des del Consell Comarcal del Maresme. 

El cercador TET, conjuntament amb el mapa de recursos TET, és una de les accions 

incloses en el projecte Xarxa TET Maresme. Aquest projecte té per objectiu contribuir a 

garantir que tant els ajuntaments com d'altres agents de la comarca donin resposta activa 

a les necessitats dels joves en risc d'abandonament dels estudis. 

 

Segons dades de principis del 2018, a la borsa del servei local d’ocupació hi havia inscrites 116 

persones joves entre 16 i 25 anys. Aquesta dada representa un històric de la gent que ha accedit 

al servei des del 2008-20185. 

De la gent jove que han contestat l 'enquesta jove el 75% de la població d'ESO no  ha anat mai 

al Servei local d'ocupació del poble. En el cas de batxillerat encara augmenta més, en concret 

un 85 %. I els que han anat els serveis que buscaven era Garantia juvenil ( 10%) i borsa de 

treball  ( 15% ESO i 5% Batxillerat). 

Aquestes dades coincideixen bastant amb la percepció que tenen la gent jove en els tallers quan 

van definir quines eren les seves necessitat:  

1) manca de borsa de treball 

2) no hi ha prou suport als joves per buscar feina  

3) es considera que les ofertes laborals no responen a tots els perfils de joves (especialitzats en 

diferents sectors laborals) 

4) manca d'informació de l'oficina jove del consell comarcal del Maresme.  

Una altra necessitat detectada és que no existeixen els espais que permetin el coworking  o 

manca d’un viver d’empreses segurament per motius econòmics o d’espais físic. 

                                                        
3Font PLJ 2014-2017 
4PLJ 2014-2017 
5Font: Xaloc  Diputació de Barcelona 
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Una de les causes que pot donar lloc al fet de tenir dificultats d’accés al treball en el sector 

primari i secundari, és la sensació de poble dormitori, perquè la majoria va a treballar a fora. 

També es té la percepció que si tens major nivell d’estudis més dificultats es té a trobar feina.  

Aquesta percepció de dificultats d’accés de la primera ocupació també  la confirmen el joves del 

Institut on un  50 % creuen que no es podran quedar a viure al poble per motius laborals. 

Tant les dades de l'enquesta com el resultat dels tallers deliberatius ens indica que cal fer arribar 

millor la informació a la gent jove sobre els serveis que existeixen per afavorir l'oportunitat de 

treball al municipi.  I si és possible generar més oportunitats de treball ja sigui amb el suport del 

consell comarcal o de la Generalitat a través del programa de garantia juvenil.  

 

Educació 

En aquest àmbit es vol analitzar:  

 Quin és el nivell educatiu?  

 Nombre de joves amb estudis finalitzats 

 Qquins cursos no formals s’ofereixen des del municipi? 

La formació de les persones, és un factor clau en el mercat de treball, en el desenvolupament 

personal i col·lectiu dels joves, per tenir més autonomia a l’hora de prendre les seves decisions 

vitals, etc.  La capacitat d’incorporació al món laboral ve condicionada i es troba vinculada als 

itineraris de formació, per tant, és un element que influeix clarament en la trajectòria vital dels 

individus i en el seu procés d’emancipació6. El grup objecte de l’anàlisi es correspon amb les 

edats en què els estudis que es cursen, majoritàriament, són l’ESO, el Batxillerat, els Cicles 

Formatius de grau mitjà i superior i estudis. 

Taula 1. 

Alumnes empadronats a Sant Vicenç de Montalt que estudien (el mateix municipi o fora) 

Edat Curs 

Alumnes 

empadronats 

que estudien 

% Alumnes 

empadronats que 

estudien 

12-15 anys ESO 371 97,12% 

16 a 17anys Batxillerat 106 65,03% 

16-17 anys CFGM 33 20,25 % 

18 a 19 anys. CFGS 42 28% 

16-17 anys 
Sense cursa cap estudi 

reglat 
30  

Font: INS Esteve Albert curs 16-17  

 

Les noies segueixen obtenint taxes de graduació superiors a les dels nois tant al Maresme com 

en el conjunt de Catalunya, com a Sant Vicenç. 

                                                        
6 Extret de l'Estudi de la població de Sant Vicenç 
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Tot i que no hi han dades concretes de la franja de població juvenil sobre el nivell d'estudis sí 

que podem aportar les dades extretes de l’estudi de la població de Sant Vicenç , on indica  que 

el percentatge amb estudis superiors ( majors de 21 anys) representen el 28,97% de la població 

(any 2017). 

Recursos i programes que s'ofereixen a la gent jove des de l'Ajuntament 

● Consell Escolar Municipal (CEM) es constitueix com un òrgan de consulta i participació 

de tots els membres de la comunitat educativa en temes d’educació, en l’àmbit no 

universitari i amb territorialitat municipal. La seva finalitat és crear un espai de 

comunicació, coordinació i col·laboració entre tots els sectors de la comunitat educativa, 

determinant actuacions conjuntes i definint línies de treball comunes7 .  

● A través del Servei d’informació juvenil ubicat a l’INS Esteve Albert i del Servei Local 

d’ocupació ubicat a l’Ajuntament s’assessora els joves cap on adreçar el s eu futur 

acadèmic i professional, què fer després de l’ ESO, reincorporació al sistema educatiu, 

informació d’universitat, formació professional, proves d’accés, acreditació de 

competències, etc8. .  

 

Salut 

L’àmbit de salut ens plantegem la següent pregunta:  

 Quines accions es realitzen per afavorir la salut i l’accés dels hàbits saludables? 

Les accions que es realitzen des de  l’Ajuntament són: 

● Activitats d’educació per la salut. regidoria de sanitat, salut pública i consum amb 

centres educatius del municipi i diputació de Barcelona. Adreçat a persones des del 5 

anys fins els 16 anys. 

Són activitats educatives (tallers xerrades) sobre alimentació, sexualitat, prevenció de 

consum de tabac i alcohol, benestar emocional, cura del cos i autoprotecció.   

● Pla local de drogodependències. Serveis socials amb regidoria de joventut, 

ensenyament, esports, cultura i participació, sanitat. Adreçat a tota la població tot i que 

determinades accions van dirigides als joves 

Aquestes dues actuacions continuen vigents per treballar els hàbits saludables de la gent jove. 

De fet el 100 % de les mesures proposades a l’anterior PLJ s'han complert. 

En tema de promoció de la salut i prevenció de malalties s’han realitzat totes les mesures 

proposades PLJ . 

Ara mateix un punt important és el desenvolupament del nou pla de drogodependència. 

El 5% dels adolescents, que han respost el  qüestionari, declaren haver pres la pastilla del dia 

després.  

I també una dada molt interessant és  a nivell d’hàbits saludables les persones adolescents 

declaren anar tres cops a la setmana a fer esport. Un aspecte molt interessant a tenir en compte 

perquè també ens indica que els joves es troben molt sovint en entitats esportives.  

                                                        
7PLJ 2014- 2017 
8PLJ 2014-2017 
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Aquest àmbit de Salut, no ha sorgit a cap dels tallers i no es percep com una necessitat des el 

punt de vista del la gent jove, Tot i així no treu que no sigui necessari fer accions per continuar 

prevenint i informant.  

Habitatge  

L’habitatge és un tema que preocupava als joves majors de 18 anys en especial : 

- Dificultats de compra i lloguer d'habitatge. A la part “de dalt” del poble hi han moltes més cases 

que pisos. 

- Lloguers elevats a la part de baix del poble ja que estan més pensats pel turisme. 

- No hi ha prou oferta de cases de lloguer. Els lloguer són dels més cars de tota la comarca.  

 

Programes que donen resposta a la problemàtica plantejada és el Servei d'Habitatge del 

Consell Comarcal del Maresme 

● Informar i assessorar els ciutadans i ciutadanes de la comarca sobre els recursos que 

l'Administració destina a habitatge i sobre com poden accedir-hi. 

● Donar assessorament tècnic en les obres de rehabilitació dels edificis i dels habitatges i 

cursar totes les sol•licituds de subvencions en aquesta matèria. 

● Potenciar la borsa de lloguer mitjançant la captació i lloguer d'habitatges a la comarca 

del Maresme 

De l’avaluació del PLJ anterior  es conclou que al no haver-hi finalment habitatge social, no s’han 

pogut tirar endavant les tres mesures implicades. 

 

B) INTERLOCUTAR AMB LA GENT JOVE DEL MUNICIPI PER AFAVORIR LA COHESIÓ 

SOCIAL DEL MUNICIPI I ELS ESPAIS DE TROBADA 

Els àmbits que s’analitzen ajuden a comprendre més bé el context social, i veure com es 

relacionen entre la gent  jove i el nivell d’incidència que tenen en les temàtiques relacionades 

com  l’oci el lleure . Entendre el context territorial i social permet també ser més realista en el 

tipus de polítiques o programes que es poden iniciar per a que realment la gent jove es motivi a 

participar. 

 

El lleure i el oci nocturn i mobilitat 

 Quines accions que afavoreixen un oci nocturn i la mobilitat de responsabilitat 

Un dels aspectes que la majoria dels  participants estan d'acord és la manca d 'oci nocturn i 

d'oferta de locals d'oci i llocs gastronòmics . No només dirigit al públic jove sinó a tota la població. 

Aquesta pot ser una de les causes que expliqui perquè no hi ha “molta vida al carrer”, en especial 

al centre del poble.  

La gent jove a partir de 16 anys són els que més d’acord estan, que unes de les problemàtiques 

de Sant Vicenç és no tenir un local de trobada, alternatiu al Cau. I per això acaben fent les 

activitats culturals i nocturnes fora del municipi, sobretot a Llavaneres.  

L'enquesta jove així ho confirma en el cas dels joves de batxillerat un 65% afirma que no es mou 

habitualment per Sant Vicenç de Montalt i que acostuma anar a buscar oci en altres municipis, 

perquè la majoria d'activitats que els agraden les troben a altres llocs 
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En canvi en el cas dels adolescents de ESO, el 50 % que ha respost l'enquesta afirma que sí 

que es mou habitualment pel poble.  

Caldria adaptar per franges d'edats els serveis i activitats d'oci que s'ofereixen des del servei de 

joventut de l'ajuntament i evitar organitzar una única activitat per tota la franja d'edat de 12 a 22 

anys ja que entre el col·lectiu hi ha diferències,  no es mouen de la mateixa manera ni busquen 

la mateixa oferta d'oci i cultura.  

Els joves d'ESO consideren com a molt necessari que hi hagi en primer lloc cinema, en segon 

lloc locals d'oci nocturn i en tercer lloc bar i cafeteries i esports.  

El principal motiu de desplaçaments a altres municipis un 30% són per oci  i entre un 30 %(ESO) 

i un 37% (BAT) per parella, família o amics/gues. Els joves participants al taller consideren que  

s’hauria de poder ampliar la xarxa de transports amb més busos i horaris i també coordinar el 

bus municipal amb l’arribada de la Renfe, ja que hi ha un desfasament, a vegades per molt poc 

t’has d’esperar molta estona. Sobre aquesta qüestió des dels responsables ja s’està el cas i per 

tant s’intentarà modificar.  També manca més autobusos els dissabtes tardes /nit fent que s’acabi 

depenent del transport privat.  

Pel que fa a la mobilitat i al oci com s'ha anomenat al inici, des del Cau s'ofereix un bus nocturn 

que el poden utilitzar fins els 22 anys, on els porten a la capital de comarca.  

 

Cohesió social  i configuració territorial 

Existeix una gran dispersió del poble per això costa la relació entre els joves, hi ha diferents 

causes que porten aquesta percepció, una és la seva configuració territorial on hi ha una divisió 

entre els que es viuen a dalt del municipi ( justament on es troba el Cau) i els que viuen a baix 

del municipi (platja). Els uns i altres els costa moure’s  per relacionar-se o tenir espais de trobada 

comuns. 

Espai públic 

En relació a la cohesió social i la configuració territorial un àmbit que va sorgir ens els tallers i 

que va despertar major interès i consens,  tant en el grup de petits com el de més grans, és 

l'espai públic. La percepció és que no està del tot cuidat, consideren que en especial en el centre 

del poble els punts de trobada no són prou atractius o cuidats, manca de plaça del poble, manca 

de relacions interseccional de joves. 

En relació als espais públics on es pot practicar esports  consideren que en falten i els que hi ha 

com la pista de bicis o de Skate estan en molt mal estat i deixades, segons el punt de vista dels 

joves falta manteniment per part de l'Ajuntament. Segon l'equip de govern consideren que hi ha 

manca de civisme.  

Per exemple troben a faltar una pista polivalent on practicar esport a l'aire lliure però no 

únicament patinar ( com sembla que ara és el que més es fa) sinó practicar vòlei o esports 

similars. També la possibilitat de crear “parcs per adolescents” Es demanava poder practicar el 

Slackline, per exemple adequant un espai a la  platja.  

Pel que fa aquesta necessitat  en el PAM de Sant Vicenç 2016-2019 hi ha una mesura que és a 

ampliar la pista esportiva de Can Boada , per fer una pista poliesportiva més gran i equipada. 

Respecte aquesta mesura alguns dels joves no hi estaven d'acord, i apostaven més per fer pistes 

polivalents a l'aire lliure. 
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Aquesta percepció es contradiu amb els que han respost l’enquesta jove, perquè el 60 % dels 

joves d’ESO tenen un opinió “bona” de les instal·lacions i equipaments culturals/esportius/lúdics  

i un 45 % dels joves de Batxillerat una opinió “molt bona” .  

 

Oferta cultural juvenil 

La regidoria de cultura ha integrat sempre l'oferta cultural juvenil en les diferents actuacions 

anuals que s'adrecen a tots els públics en general, aquestes son: 

● Festa Major (hivern i estiu): Correfoc, concerts, sopars populars ... 

● Jocs florals: Concurs literari. 

● Estiu a la Plaça del poble 

● Sessions de teatre i cinema al Centre Cívic El Gorg. 

● Concurs de fotografia "Un tastet de Sant Vicenç". 

 

Si bé no es plantegen com actuacions directament adreçades als joves, sí que en coordinació 

amb altres regidories de l'Ajuntament i amb entitats municipals i centres educatius locals 

s'impulsa l'organització d'una bona oferta lúdico-cultural perseguint 2 objectius: 

 Promoure una oferta cultural que s'ajusti i respongui a l'interès dels joves 

 Fomentar la creació cultural juvenil amb el suport d'altres ens municipals com l'Escola  

de música l'Oriola, els clubs esportius municipals o els centres educatius. 

Aquests dos objectius són un repte tenint en compte que el 95% dels joves que han respost 

l’enquesta de “vegades” o “mai” participen habitualment a les activitats culturals que s’organitzen 

des de les entitats juvenils i culturals. Aquesta dada pot tenir una explicació i és que és possible 

que  els canals d’informació utilitzats no són els adequats per arribar a la gent jove. Així ho 

confirmaven els i les joves dels tallers, que consideren que els arriba abans el que es feia a Sant  

Andreu de Llavaneres. Per això, des el servei de joventut, caldria ampliar aquests mitjans de 

comunicació.  

Des del Cau Jove es manté un vincle amb diverses entitats municipals i amb la regidoria de 

Cultura realitzant activitats conjuntes durant tot l’any. - Cada vegada més s’intenta augmentar la 

participació dels joves a través del Cau en actes de la Festa Major, no només en actes propis del 

Cau. 

El Cau, tal i com s’ha dit, és l’equipament de joventut del municipi, la percepció de les persones 

que van participar al taller és:  

-Molta gent i pocs ordinadors hi ha molta cua 

- Falten jocs per  la play 

- Falten més activitats organitzades dirigides als joves 

- Necessitat de diversitat de jocs 

Segons l’enquesta jove entre  el 67% i el 80% no són usuaris del CAU i els aspectes que 

millorarien del Cau són:   recursos de l’espai (54%.); horaris activitats (23%), i tipologia d’activitats 

(23%) en el cas d’ESO. En el cas de batxillerat a la mateixa pregunta responen:  5% horaris 

activitats (5%), horaris d’obertura (25%) ,tipologia d’activitats (25%),  recursos de l’espai (35%) 

A nivell de projecció europea l’àrea de joventut està dins del programa de mobilitat internacional 

del Consell Comarcal, poden oferir així tota la informació necessària però per ara cap jove del 

poble ha fet el pas a través d’aquest programa 
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Comunicació  

El tema de la comunicació és clau per millorar la participació i la cohesió dels joves en les 

activitats i temàtiques importants dels municipis. Segons declaren alguns joves ara mateix és 

insuficient la comunicació que es fa dirigida als joves. Es suggereix que ens comptes d’utilitzar 

únicament el Facebook o la web de l’ajuntament estaria bé poder tenir un canal de Instagram o 

Youtube. Ja que segons ells/elles (joves a partir de 16 anys) és el que ara utilitzen més. 

Segons dades de l’enquesta jove entre un 36% i 40% declara que no li interessa l’actualitat del 

poble. I entre un 25% i un 30% utilitzen les xarxes socials. 

 

Participació  

Uns dels objectius del anterior PLJ és la creació d’una associació juvenil. Val a dir que no s’ha 

pogut crear, tot i que s’han iniciat els primers passos per fer-ho. I així ho afirmen els i les joves 

que van participar als tallers, on per ells, en aquell moment el més prioritari, a iniciar a curt termini, 

a part d’un lloc de trobada, és una crear una associació juvenil o consell de joves per dinamitzar 

les activitats juvenils ( la necessitat sobretot es detecta a partir dels joves de 17 anys). 

Un altre fet que constaten és que a Sant Vicenç no hi ha associacions juvenils i les entitats que 

hi participen gent jove no es coneixen massa entre elles. 

El 75% no forma part d’alguna entitat juvenil o cultural de Sant Vicenç. 

El nombre d’entitats que conten en el registre d’entitats Generalitat de Catalunya són de 23.  

La participació juvenil és un repte a desenvolupar des de l’àrea de joventut, ja que tal i com indica 

l’enquesta jove gairebé un 45% del joves diuen que sí, que estarien disposats a implicar-se 

activament en la presa de decisions dels temes que els interessa.  

L’elaboració del disseny del PLJ podria ser una primera oportunitat a implicar-los a desenvolupar 

les propostes dels projectes. Així com el grup de joves estables que ja van al Cau també poden 

ser l’inici d’un grup motor per crear un vincle i estable de mecanisme de participació entre les 

persones joves i l’ajuntament.  
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Conclusions  

A l’ apartat d’anàlisi s’ha relacionat de manera simultània l’ARJ i l’APJ , vinculat a les necessitats 

i problemàtiques prioritzades. En aquest sentit,  des de l’inici, l’anàlisi ja s’ha fet perquè ajudi en 

tot moment a orientar el disseny de les polítiques de joventut.  

A continuació es fa un resum de les necessitats detectades, quina és la causa que provoca el 

problema,  quina és la conseqüència i finalment els recursos i polítiques disponibles per poder 

canviar la situació . 

Causa Problema Conseqüències 
Recursos i 

actuacions 

- Augment de la 

població juvenil 

especialment el 

col·lectiu de 12-15 

anys. 

Canvi generacional,  

els pares i mares 

dels més joves  

tenien una segona 

residència i després 

ha passat a ser 

primera per buscar la 

vida tranquil·la que 

no hi havia la ciutat. 

 

Menys relacions 

entre les persones 

joves i manca 

d’espais de trobada 

de manera natural. 

Ampliar els espais de 

trobada dirigits al 

joves, sobretot per la 

gent jove de 16 a 19 

anys. 

Implicar als i les 

joves en un procés 

de participatiu que 

defineixin com 

voldrien que fos el 

CAU. 

- Poca presència de  

joves de 16 anys i 

més al Cau. 

- Gairebé nul·la 

presència de noies al 

Cau. 

Falta un espai de 

trobada que aculli la 

diversitat i la inclusió 

de la població 

juvenil. 

Espai estigmatitzat. 

Dispersió dels joves i 

poca relació. 

Activitats 

específiques 

dirigides a noies i a 

la resta de col·lectius 

que normalment no 

venen el Cau. 

- Molts joves han de 

treballar fora del 

municipis. 

- Augment de l’atur 

en el sector serveis. 

Augment de l’atur de 

la població jove de 

25 a 34 anys. 

Majors nombre de 

joves a l’atur. 

Poble “dormitori”. 

Garantia juvenil. 

Borsa jove de 

l’Ajuntament. 

Canals d’informació 

per fer arribar els 

serveis d’accés a la 

primera ocupació. 

- Poca oferta d’oci 

nocturn al municipi. 

Mobilitat cap altres 

municipis de la 

comarca. 

Busca l'oci a altres 

municipis, major risc 

d’accidents. 

Bus nocturn amb 

possibilitat d’ampliar 

la franja d’edat dels 

joves que hi poden 

accedir. 
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Causa Problema Conseqüències 
Recursos i 

actuacions 

- Canals d’informació 

insuficients. Ampliar 

les xarxes socials. 

Poca participació a 

les activitats cultural 

del municipi 

organitzades per les 

entitats juvenils. 

Participació als 

pobles veïns com 

Llavaneres. 

Promoure una oferta 

cultural que s'ajusti i 

respongui a l'interès 

dels joves I fomentar 

la creació cultural 

juvenil amb el suport 

d'altres ens 

municipals com 

l'Escola  de música 

l'Oriola, els clubs 

esportius municipals 

o els centres 

educatius. 

- Espais públics pocs 

cuidats i manca de 

civisme. 

Espai públic poc 

utilitzat. 

Menys ús del espai 

públic i menys 

cohesió social. 

Pla de millora de l’ 

oferta dels 

equipaments i que 

s’adaptin a les 

necessitats dels 

joves. 

Neteja i 

manteniment. 

- Cultura participativa 

baixa. 

- Manca d’ús de les 

xarxes socials que 

habitualment utilitzen 

els/les joves de 16 a 

26 anys. 

No hi ha 

associacions 

juvenils. 

No arriba la 

informació de les 

activitats al Cau. 

Espais pocs estables 

de participació i 

d’interlocució 

administració i gent 

jove. 

Poca diversitat 

(inclusió ) al Cau. 

Professional de 

joventut i grup de 

joves que participen 

al Cau com a grup 

motor per a crear 

una associació. 

Diversificar les 

activitats i que les 

temàtiques siguin del 

interès dels i les 

joves. 
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3. Disseny del pla local de joventut 
 

La diagnosi ens ha permès conèixer quines són les necessitats dels i les joves de Sant Vicenç 

de Montalt, així com quines són les actuacions que s’estan duent a terme per tal de donar-los-hi 

resposta. Procés que ha configurat un marc de referència pel disseny de les estratègies que han 

de donar resposta a les principals necessitats dels i les joves del municipi. 

 

La fase del disseny, per tant, és la que defineix com seran, quins àmbits i valors treballaran, i 

com s’implementaran les polítiques de joventut al llarg dels pròxims anys. Com a punt de partida 

del disseny establim tres eixos estratègics d’actuació respecte a la realitat juvenil del municipi. 

Dos dels quals són els que ja hem treballat en la diagnosi, mentre que el tercer s’ha incorporat 

com a resposta a les necessitats detectades i a les dificultats a l’hora d’establir una comunicació 

efectiva entre l’administració i les persones joves. 

 

 Acompanyament Jove. 

 Dinamització Jove. 

 Comunicació Jove. 

 

Les accions que integren aquests eixos i que descriurem al llarg del disseny, deriven del treball 

analític que s’ha desenvolupat fins a arribar a aquest punt, però també es vinculen a altres 

aspectes de la realitat dels i les joves de Sant Vicenç de Montalt que s’integren dins el marc 

estratègic de les polítiques de Joventut. Aquests tres eixos es corresponen amb les àrees 

temàtiques on es situa el nucli de les necessitats actuals dels i les joves en coherència amb el 

Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. 

 

Aquesta planificació estratègica no és aliena als efectes de la conjuntura econòmica en els 

pressupostos de les administracions públiques i, per tant, a més de tenir molt en compte quines 

són les competències municipals en segons quins àmbits, també s’han tingut molt en compte els 

recursos disponibles per tal de dissenyar un pla realista.   
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3.1 Les línies estratègiques  

Missió, visió i valors 

Les línies estratègiques i que estructuren el disseny del Pla Local de Joventut parteixen de la 

definició dels objectius, les característiques i les tasques del Servei de Joventut de Sant Vicenç 

de Montalt. Aquests elements conceptuals s’organitzen a través de la Missió, la Visió i els Valors 

que presenta el Servei, i que esdevenen els plantejaments rectors de la seva actuació. Els tres 

elements esdevenen imprescindibles a l’hora d’obrir un espai de reflexió sobre quines són –o 

han de ser- les característiques i els objectius que defineixen la tasca del Servei de Joventut del 

municipi. Aquesta tasca ens ha d’ajudar a comprendre quina és l’essència del servei i cap a on 

s’ha d’enfocar l’activitat d’aquest. Cal mencionar que per a definir la Missió, la Visió i els Valors 

s’ha comptat amb la participació del professional vinculat al servei i la regidora de joventut actual, 

de tal manera que s’han pogut desenvolupar unes definicions –les exposades a continuació- que 

són resultat de les diferents aportacions plantejades per ells. 

 

Missió 

El servei de joventut de Sant Vicenç de Montalt té com a missió garantir un acompanyament 

integral i personalitzat a els i les joves de Sant Vicenç de Montalt. 

I poder així facilitar als i les joves un espai físic on trobar-se, compartir i proposar al dinamitzador 

aquelles inquietuds, necessitats i projectes que els faciliti el procés de transició a la vida adulta.  

 

Visió 

El Servei de Joventut s’ha de consolidar com un punt de referència per a la població jove de Sant 

Vicenç de Montalt, així com per a la resta d’agents vinculats a les polítiques de joventut. El Servei 

de Joventut ha de desenvolupar actuacions que siguin percebudes com a útils per a les persones 

joves, i que abordin les seves necessitats de manera integral, tenint també en compte els 

diferents perfils i edats d’aquest sector de la població. Una tasca que s’ha de realitzar de manera 

participada, tenint en compte a la persona jove com un agent actiu en el procés de 

desenvolupament i aplicació de les iniciatives del Servei.  
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Valors  

Dins del valors que van sorgir perque quedesin reflectits dins del Pla Local de Joventut, creiem 

necessari remarcar tres d’ells, ja que els considerem primordials a l’hora de tenir-los en compte 

sense olbidar-nos dels altres. Per aquest  motiu veureu més endavant unes definicions més 

acurades del que representa per nosaltres l’empatia, la igualtat i la transvresalitat. 

 

 
 
EMPATIA  
 
“Posar-se al lloc de l’altre”. D’aquesta manera pensem que és més fàcil entendre les necessitats 
dels uns i dels altres i així poder donar una millor resposta i actuació davant les problemàtiques 
observades. I poder facilitar d’aquesta manera el procés de transició característic d’aquesta 
etapa. 
 
IGUALTAT 
 
Amb l'objectiu de garantir una vida digne, amb oportunitats per al lliure desenvolupament de la 
persona jove, de felicitat, de respecte i d'igual tracte en la justícia per a totes les persones i des 
de Joventut creiem que és imprescindible aquest valor per tal de realitzar propostes i activitats 
que encaminin el procés de creixement dels joves. 
 
TRANSVERSALITAT 
 
Per tal de poder arribar a tots els aspectes que envolten a els joves és important treballar de 
manera conjunta amb els altres departaments de l’Ajuntament i així poder donar una resposta 
més complerta.  
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Objectius estratègics  

 

 

 

 

L’objectiu genèric d’aquest eix és que des de l’administració local oferir 

a les persones joves un servei d’assessorament, d’informació i orientació 

que faciliti el procés de transició en el que es troben. Principalment es 

treballen els àmbits de formació, educació i també es té molt en comte l’àmbit de la salut ja què 

és una etapa de la vida on s’acostuma molt a experimentar. 

 

Objectius específics:  

 

1. Consolidar i ampliar les actuacions vinculades a aquesta línia tenint en compte les 

necessitats d’orientació i assessoraments canviants.  

2. Foment del treball transversal que impliqui a la resta de serveis i agents municipals en 

les actuacions d’orientació, assessorament i benestar.  

3. Millorar la incidència dels recursos d’acompanyament entre els col·lectius de la població 

jove amb més dificultats a l’hora d’afrontar els processos de transició juvenil.  

 

 

 

 

 

 

 

L’objectiu genèric d’aquest eix és impulsar la participació juvenil en els 

diferents àmbits i aconseguir així relacionar-los amb l’administració local 

i en la presa de decisions. En aquest eix també es treballen els àmbits 

de la cohesió social, cultura i oci i mobilitat. 

 

Objectius específics:  

 

1. Ampliar i consolidar els espais i les metodologies participatives per i amb els i les joves. 

2. Fomentar una associació juvenil.  

3. Impulsar activitats que involucrin als joves. 

4. Implicar als joves en els diferents actes de festa major i esdeveniments culturals que hi 

ha en el poble.  

 

 
 
 
 
 

 
 

ACOMPANYAMENT JOVE 

DINAMITZACIÓ JOVE 
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L’objectiu genèric d’aquest eix és aconseguir una comunicació efectiva entre 
l’administració local i els joves. Aquest eix el considerem transversal degut a 

la importància que hi ha en una bona comunicació perquè els altres eixos es puguin 
desenvolupar en eficàcia. 
 

 
Objectius específics:  

 

1. Aconseguir una comunicació àgil i flexible des del Servei de Joventut adequat als temps 

actuals. 

2. Obrir nous canals de comunicació.  

3. Aconseguir arribar a tota la diversitat juvenil del municipi. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMUNICACIÓ JOVE 
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3.2 Les propostes  

Propostes i orientacions pel disseny del PLJ 

A partir de les problemàtiques plantejades per a la gent jove, es va fer una proposta  

conjuntament amb ells i elles de les activitats, els recursos i els objectius que ajudarien a resoldre 

el problema. Aquestes propostes provenen d’unes jornades participatives on es va intentar 

escoltar tota la diversitat juvenil i també la part dels tècnics i polítics del municipi. En aquesta 

taula es recull de manera esquemàtica les propostes que s’han donat prioritat per desenvolupar-

les ens els propers quatre anys i que ens ajudaran a desenvolupar totes les polítiques de joventut 

plantejades. 

ÀMBIT PROPOSTA 

OCUPACIÓ 

Estudi de necessitats de quines formacions manquen que ajudin a buscar 
feina. Estudi de necessitats formatives per fer cursos reglats que els permeti 
accedir a noves oportunitats laborals. 

A través de promoció econòmica de l'ajuntament que puguin ampliar al tipus 
d'ofertes que hi ha  la borsa de treball. 

Habilitar  espais que permetin el coworking i dificultat d'accés al treball. 

EDUCACIÓ 
Estudi de necessitats de quines formacions manquen que ajudin a buscar 
feina. Estudi de necessitats formatives per fer cursos reglats que els permeti 
accedir a noves oportunitats laborals. 

SALUT 

Crear pistes polivalents a l'aire lliure. 

Organitzar activitats esportives més enllà del patinatge o dels esports 
clàssics. 

Pistes autogestionades i equipades  pels joves per organitzar activitats 
esportives. 

Fer una recollida de brossa i utilitzar un sistema de premis. 

Fer competicions al skatepark. 

HABITATGE Pisos de protecció oficial. 

PARTICIPACIÓ 

Manteniment i ampliació dels espais verd fer un mapatge col·laboratiu del 
espai públic amb una diagnosi feta amb els joves a través de fotografies. 

Organitzar activitats a la pista del costat del centre cívic per aprofitar l'espai i 
que sigui un espai viu. 

Crear l'associació juvenil “trempats”, per tal de poder organitzar activitats. 

Mirar d'arreglar la pista de bicis  tenint en compte la visió dels joves o 
organitzant-ho ells. 

Cada dues setmanes fer una activitat organitzada per el cau o els mateixos 
joves . Fer reunions per poder decidir les activitats. 

COHESIÓ SOCIAL 

Habilitar un “pipi can” per a gossos a la platja però per agent del poble. 

Conscienciar a la gent de mantenir net i recollida d'excrements de gossos. 

Fer activitats pels joves i les famílies al centre. 

Llits elàstics. 

Slakline. 

CULTURA I OCI 

Local de joves autogestionat. 

Organitzar activitats d'oci nocturn un cop al mes o cada dos mesos. 

Un bar o local a equipaments existents. 

Classes de softcombat. 

Classes d'art. 

MOBILITAT 

Diumenge no es pagui la zona blava. 

Els de Sant Vicenç puguin aparcar a Caldes d’Estrac. 

Ampliar la xarxa de transport, de bus i horaris. 

Coordinar el bus municipal amb l’arribada de la Renfe hi ha un desfasament. 

Posar bus el dissabte tarda / nit. 

Ampliar el bus nocturn del divendres per majors de 22 anys. 
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3.3 Els programes  

Esquema global 

  PROGRAMES ACTUACIONS 
E

IX
 1

. 
A

C
O

M
P

A
N

Y
A

M
E

N
T

 J
O

V
E

 

OCUPACIÓ 

SERVEI D’ACOMPANYAMENT JUVENIL 

Reunions dels tres agents implicats. 

Entrevistes als joves inscrits al programa. 

Recerca de formacions i feines adequades a les seves necessitats. 

Seguiment del procés de cadascun dels joves. 

PROGRAMA AGENDA DE PROMOCIÓ 
ECONÒMICA I OCUPACIÓ 

*Programa realitzat des del departament de promoció econòmica. 

GARANTIA JUVENIL  

Reunions amb els membres del consell comarcal encarregats d’aquest 
programa. 

Proporcionar un enllaç des del Cau Jove amb el programa. 

Seguiment del procés de cadascun dels joves. 

Proporcionar la informació del servei als joves del municipi. 

EDUCACIÓ 

FORMAT AL CAU 

Reunions amb els joves per conèixer les seves necessitats. 

Reunions amb les empreses externes encarregades de realitzar les 
formacions. 

Seguiment del desenvolupament de la formació. 

FIL D’ARIADNA *Programa realitzat des del departament de serveis socials. 

REPÀS SERVEIS SOCIALS *Programa realitzat des del departament de serveis socials. 

SALUT 

PLA LOCAL DE DROGODEPENDÈNCIA  

Reunions del grup motor encarregats de desenvolupa el pla local de 
drogodependència. 

Seguiment de les activitats que es realitzant. 

CAU JOVE A L’AIRE LLIURE 

Organitza les diferents activitats que desenvolupen el programa. 

Reunions amb els joves abans de decidir quines activitats es 
realitzaran. 

HABITATGE PISOS DE PROTECCIÓ OFICIAL *Programa realitzat des del departament d’habitatge. 
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  PROGRAMES ACTUACIONS 

E
IX

 2
. 

D
IN

A
M

IT
Z

A
C

IÓ
 J

O
V

E
 

(C
A

U
 J

O
V

E
 C

O
M

 A
 R

E
F

E
R

E
N

T
) 

PARTICIPACIÓ 

COMISSIÓ JUVENIL DE FESTES 

Reunions amb els joves per decidir quins actes es realitzaran. 

Reunions amb els agents implicats. 

Reunions amb les empreses externes contractades. 

Organització de tots els esdeveniments. 

PROCÉS PARTICIPATIU JUVENIL 
Organitzar una sessió participativa. 

Reunions amb els agents implicats. 

ASSOCIACIÓ JUVENIL “ELS 
TREMPATS” 

Reunió amb joves interessats en crear una associació juvenil. 

Seguiment del procés constituent. 

ESPLAI REBOMBORI  

Reunió amb els joves interessats en tornar engegar l’esplai rebombori. 

Proporcionar un espai on realitzar l’esplai. 

Seguiment del seu desenvolupament. 

DINAMITZEM LES ENTITATS  
Reunions amb les diferents entitats del poble. 

Realitzar activitats encarades als joves col·laborant amb les entitats. 

ENTITATS ESPORTIVES  

COHESIÓ 
SOCIAL 

EL PARC ÉS VIU  
Reunions amb els agents implicats. 

Organització d’activitats dins del Parc dels Germans Gabrielistes. 

CELEBRACIÓ DIA DE LA DONA 

Reunions amb els agents implicats. 

Organitzar les diverses actuacions del dia de la Dona. 

Fer participar els joves en el seu desenvolupament. 

CULTURA I 
OCI 

LA FESTA ÉS TEVA  

Reunions amb els joves per decidir quin tipus d’actes volen per festa major. 

Reunions amb els agents implicats. 

Reunions amb les empreses externes contractades. 

Organitzar les diferents activitats. 

CULTURA JUVENIL  
Reunions amb els agents implicats. 

Organitzar activitats culturals encarades als joves. 

MOBILITAT 

BUS NOCTURN 

Reunions amb l’empresa encarregada de realitzar el servei. 

Facilitar cada setmana la llista del joves inscrits en el servei per aquella 
setmana. 

Recollir totes les autoritzacions dels pares. 

MOBILITAT INTERNACIONAL  

Reunions amb els membres del consell comarcal encarregats d’aquest 
programa. 

Proporcionar un enllaç des del Cau Jove amb el programa. 

Seguiment del procés de cadascun dels joves. 

Proporcionar la informació del servei als joves del municipi. 

ANEM A PEU A L’ESCOLA  *Programa realitzat des del departament d’educació. 
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  PROGRAMES ACTUACIONS 

E
IX

3
. 
C

O
M

U
N

IC
A

C
IÓ

 

J
O

V
E

 

COMUNICACIÓ 

CAU 2.0  

Gestionar les xarxes socials. 

Reunions amb els joves per involucrar-los en el procés comunicatiu dels 
programes i activitats que es realitzant des del Cau Jove. 

SERVEI D’INFORMACIÓ 
JUVENIL  

Recercar d’informació útil pels joves. 

Fer arribar la informació als joves. 

TRÍPTIC ANUAL  Realitzar un tríptic on apareguin els programes que es realitzant anualment.  

 

 

 

 

 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació 2f19d85416144374be3babaf3f08bf95001

Url de validació https://registre.svmontalt.cat/ovac/asp/verificadorfirma.asp

https://registre.svmontalt.cat/ovac/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=2f19d85416144374be3babaf3f08bf95001


 
 

DISSENY PLJ SANT VICENÇ DE MONTALT  

 

 

35 

Eix 1. Acompanyament Jove 
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Eix 2. Dinamització Jove 
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Eix 3. Comunicació Jove 
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3.4 La sistematització  

La sistematització configura l’apartat final del Pla Local de Joventut. Al llarg de les següents 

pàgines, es descriuran alguns criteris que s’ha de tenir en compte a l’hora de desenvolupar les 

polítiques de joventut del municipi, com pot ser la participació continuada de joves i agents, o el 

desenvolupament d’actuacions que tinguin en compte les necessitats de les diverses franges 

d’edat de la població jove del municipi. 

 

De la mateixa manera, la sistematització del pla també ens permet fer una previsió del 

desenvolupament de l’actuació del Servei de Joventut, tenint en compte elements com la 

temporització dels projectes al llarg dels quatre anys de vigència del pla, els recursos amb els 

quals es comptarà en aquest període o els mecanismes d’avaluació. 

 

Aquesta proposta ha d’esdevenir un instrument útil pel desenvolupament de la planificació 

estratègica prevista i per a satisfer de manera òptima les necessitats dels i de les joves de Sant 

Vicenç de Montalt. Per tant, i tenint en compte aquestes qüestions, els aspectes que hem volgut 

analitzar i treballar en la sistematització del Pla són els següents: 

 

 Destinataris 

 Temporització 

 Recursos pel desenvolupament del pla 

 Metodologia: transversalitat i treball en xarxa 

 Participació jove 

 Avaluació 

 Comunicació 

 

La sistematització doncs, planteja un seguit de pautes metodològiques i de definició de processos 

que són imprescindibles per a poder impulsar els projectes i les actuacions previstes al llarg dels 

pròxims anys en matèria de joventut. 

 

Destinataris 
 

La població juvenil d’una ciutat està formada per persones amb necessitats, motivacions i 

problemàtiques diferents. L’edat és un dels elements que ens pot ajudar a identificar i a 

comprendre aquestes característiques específiques dels i de les joves. En la següent taula, s’ha 

dut a terme una anàlisi de les persones destinatàries de les diverses actuacions, segons la seva 

edat. D’aquesta manera, és possible obtenir una visió general de com es distribueixen les 

actuacions del Servei de Joventut segons les diferents franges de la població juvenil. 

 

La principal qüestió que ens hem de plantejar i que volem respondre amb aquesta taula és si hi 

ha una oferta de recursos adaptada i efectiva per a satisfer les demandes específiques dels 

diferents grups d’edat de les persones joves de Sant Vicenç de Montalt. 
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Taula 2 
 
 
Edat de les persones destinatàries de les actuacions del Pla Local de Joventut 
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Temporització 

 

En les fitxes, s’ha recollit una temporització detallada dels projectes que s’executaran al llarg dels pròxims anys. En la taula següent, s’hi pot trobar la 

temporització prevista per l’aplicació de cada una de les actuacions concretes. Així doncs, s’han dividit els quatre anys d’aplicació del pla en trimestres, tot 

indicant quin és el període d’implementació de cada una de les actuacions concretes. D’aquesta manera, podrem obtenir una visió general del procés de 

disseny, implementació i avaluació dels projectes (informació recollida a les fitxes) i una informació més específica sobre l’aplicació concreta de cada una 

de les actuacions. 

 

Taula 3.  

 

Temporització de l’aplicació de les actuacions del Pla Local de Joventut 
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Per altra banda, hem considerat també interessant mostrar el desenvolupament general del Pla 

Local de Joventut al llarg del període de desenvolupament i aplicació. En la taula següent, es pot 

observar de manera gràfica l’evolució d’implementació d’aquest document al llarg de les seves 

quatre fases: 1) Diagnosi 2) Disseny 3) Implementació 4) Avaluació (anual). Com veurem, 

aquestes fases no són en tots els casos successives, sinó que es donen de manera simultània, 

fet que possibilita una major adaptació i versatilitat en el seu desenvolupament. 

 

Taula 4. 

 

Temporització de les fases del Pla Local de Joventut 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

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

Diagnosi                         
Disseny                         
Implementació                         
Avaluació                         

 

 

Recursos pel desenvolupament del PLJ 
 

La planificació estratègica plantejada en aquest Pla Local de Joventut, així com l’aplicació dels 

projectes i actuacions concretes, no es poden dur a terme sense comptar amb una previsió 

realista dels recursos amb els quals es comptarà al llarg dels pròxims anys. Si bé a la diagnosi 

del document s’ha fet un breu repàs dels recursos actuals del Programa, en aquest apartat 

realitzarem una previsió dels recursos econòmics, humans i funcionals dels pròxims anys. 

 

A l’hora de fer aquesta previsió, s’han tingut en compte del desenvolupament dels projectes 

contemplats al Pla Local de Joventut, però també la situació econòmica de l’Ajuntament i la 

possible evolució dels pressupostos generals del consistori. És necessari, en aquest sentit, fer 

una previsió ambiciosa però realista, que permeti establir uns objectius assumibles al llarg dels 

pròxims quatre anys. Per tant, el que plantegem a continuació és una proposta que defineix la 

dotació mínima necessària per a impulsar de manera òptima les polítiques de joventut de Sant 

Vicenç de Montalt durant els pròxims anys. 

 

Recursos econòmics 

 

El pressupost general de l’Ajuntament de Sant Vicenç de Montalt en matèria de Joventut s’ha 

anat mantenint estable al llarg dels últims quatre anys.  

Del pressupost total anual del que disposem el dividim en dues partides generals:  

- Despeses sosteniment activitats juvenils 

- Despeses formació jovent 

En els darrers dos anys, la partida destinada a la despesa de formació s’ha vist augmentada un 

50% del valor inicial; donant més marge així a poder realitzar més formacions subvencionades a 

través de l’ajuntament pels residents al municipi. 

En els últims tres anys, també hem gaudit de diners provinents de subvencions de la Diputació 

de Barcelona en matèria d’activitats juvenils, amb valor d’uns 3.000€ aproximadament anuals. 
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Taula 5. 

 

Partides destinades a Joventut 

IMPORT TOTAL PARTIDES 2019 IMPORT 

Despeses Sosteniment Activitats Juvenils 15.500 € 

Despeses Cursos Formació Jovent 6.000 € 

 

 

Recursos humans 

 

Actualment el servei de joventut del municipi de Sant Vicenç de Montalt consta de: 

- Responsable polític (regidor/a) 

- Dinamitzador de joventut (jornada parcial de 35 hores setmanals) 

Per part del dinamitzador de joventut, la seva tasca no es limita només a dinamitzar (tal com el 

seu nom indica) l’espai d’oci del Cau Jove i a realitzar activitats esporàdiques anuals, sinó que a 

més, s’encarrega de funcions de tècnic de joventut tals com: l’elaboració d’aquest Pla Local, la 

recerca i obtenció de subvencions per part de la Diputació i Generalitat, formacions diverses,... 

 

Per tant, és important i a la vegada imprescindible l’augment d’aquesta plantilla dedicada a 

joventut per poder realitzar en la seva totalitat aquest Pla Local que s’ha dissenyat comptant amb 

el següent equip de treball: 

- Responsable polític 

- Tècnic de joventut (jornada complerta) 

- Dinamitzador de joventut (Mitja jornada) 

 

Recursos funcionals 

 

Els recursos funcionals constitueixen el tercer element que cal tenir en compte a l’hora de 

desenvolupar els projectes del Pla Local de Joventut. Com s’ha senyalat anteriorment a la 

diagnosi, el servei de joventut compta amb la gestió directe de l’espai jove ‘El Cau Jove’. A part 

d’aquest espai, el servei de joventut manté un contacte de proximitat amb els i les joves en altres 

espais com al Institut Esteve Albert i en d’altres equipaments del municipi. 

 

Metodologia: transversalitat i treball en xarxa 
 

Les necessitats i les problemàtiques de les persones joves es desenvolupen en diversos àmbits. 

Per tal d’incidir en aquestes múltiples dimensions de la realitat juvenil, és necessari impulsar les 

polítiques de joventut des d’una òptica integral, fet que implica la necessitat de generar, en menor 

o major mesura, treball coordinat amb altres departaments de l’Ajuntament. 

  

Per tant, aquesta naturalesa integral de les necessitats juvenils fa que sigui imprescindible el 

desenvolupament del treball transversal entre el Servei de Joventut i altres òrgans municipals. 

Aquesta transversalitat es pot estructurar des de diversos nivells, que poden variar des d’una 

coordinació puntual fins al treball en xarxa, que implica l’establiment d’objectius comuns, 

mecanismes estables de coordinació i coresponsabilitat, entre els diferents agents socials i 

institucionals implicats i la pròpia comunitat.  

En aquest document hem volgut també establir línies de treball per a consolidar la transversalitat 

en matèria de joventut. Així doncs, en cada un dels programes s’especifica quins vincles 

existeixen o cal crear entre departaments per a impulsar-los, tal i com es mostra a taula 6 que 

mostrem a continuació. 
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Taula 6.  

 

Taula on queda reflectit el treball transversal de cadascuna de les actuacions. 
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En termes generals, el treball transversal ha de ser desenvolupat tenint en compte el context de 

cada moment i la realitat organitzativa de l’administració local. Per a consolidar aquesta línia de 

treball, és necessari comptar amb un clar compromís polític i tècnic, que faciliti les estructures i 

els recursos adequats per a definir-la i impulsar-la. 

 

Participació jove 
 

Entenem la participació juvenil com el foment de la capacitat de les persones joves d’incidir en el 

procés de presa de decisions de tot allò que afecta a les seves vides: el seu entorn, les seves 

relacions i les possibilitats de desenvolupament personal i col·lectiu. Per tant, la nostra concepció 

parteix de la premissa que la gent jove ha de tenir un paper actiu i protagonista, que transformi i 

generi canvis en l’entorn. Aquesta participació en l’àmbit de les polítiques de joventut s’ha 

d’entendre des d’una òptica de procés que vagi més enllà d’activitats puntuals. 

 

Fins al moment de la diagnosi del Pla Local, la participació juvenil en el municipi era un element 

poc valorat i del que no se’n feia un gran us. Ha estat a partir d’aquest moment que s’ha valorat 

la gran importància que significa que els joves participin en el dia a dia de les decisions i 

actuacions de les polítiques joventut per tal de donar un punt qualitatiu a la feina feta per part 

dels professionals. 

 

Aquest Pla Local de Joventut ha nascut de la participació juvenil, i ha procurat incorporar aquest 

criteri en el màxim de programes possible, plantejant un seguit d’actuacions que estan 

específicament encarades a generar espais de participació i en altres que, malgrat no centrar-se 

en aquest àmbit, contemplen la intervenció de les persones joves en el seu procés de 

plantejament i desenvolupament. 

 

Avaluació 
 

L’avaluació del Pla Local de Joventut compta amb dues finalitats fonamentals. En primer lloc, 

l’avaluació defineix el mètode a través del qual podem determinar en quina mesura els projectes 

desenvolupats assoleixen els objectius establerts. Esdevé, per tant, una manera d’indicar si la 

proposta de Pla que hem desenvolupat esdevé efectiu a la pràctica. 

 

En segon lloc, l’avaluació ha d’esdevenir útil per a assenyalar quins aspectes del document, o 

dels projectes que aquest contempla, s’han d’adaptar a noves necessitats o a un nou context de 

la població juvenil del municipi. Per tant, l’avaluació no es dóna únicament com un mecanisme 

d’anàlisi d’allò que s’està fent, sinó que és també una eina imprescindible per a actualitzar el Pla 

durant els seus quatre anys de vigència. 

 

Per duu a terme aquesta avaluació esmentada disposem d’un programa informàtic nou que ens 

ha proporcionat la Diputació de Barcelona. Aquest programa consta d’una base de dades dels 

programes i actuacions del Pla Local i ens permet tenir un seguiment del dia a dia del 

desenvolupament d’aquest. Una eina nova que ens ajuda a tenir-ho tot actualitzat i poder així 

tenir un seguiment del desenvolupament del nostre Pla. 

 

I per tenir una avaluació més transversal de les actuacions es realitzarà una reunió anualment 

amb tots els agents implicat en el desenvolupament dels diferents programes i així poder extreure 

conclusions més globals i plurals. 
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Comunicació 
 

Com s’ha anat veient al llarg d’aquest Pla Local, la comunicació és un punt important i del que hi 

fem èmfasi, dedicant-li de manera exclusiva un dels tres eixos del Programa. La comunicació 

entesa de manera transversal, per que tots els programes dels altres eixos arribin als seus 

destinataris. 

 

Per tant, desprès de veure en la diagnosi que la comunicació era un punt feble, hem cregut 

important potenciar d’aquesta manera aquest àmbit perquè tota la feina realitzada en les diferents 

polítiques de joventut tinguin el millor resultat possible. 
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INTRODUCCIÓ 

La diagnosi1 plantejada en aquest document permet conèixer la situació de partida dels i les joves 

del municipi i també les polítiques que es porten a terme tant a nivell municipal com a nivell 

comarcal, per a poder fer una bona planificació de les polítiques de joventut, adaptar-se a la 

realitat i definir millor allò que és el que es vol transformar. 

El disseny de la diagnosi s’ha basat amb els principis rectors del PNJCat 2010-2020, i els criteris 

d’eficàcia, eficiència i realisme. Per a la realització d’aquesta diagnosi, s’ha anat un pas més enllà 

de recollir estadístiques i  dades documentals i s’ha fet per a què sigui possible dissenyar una 

planificació estratègica. Per això s’han partit de les problemàtiques socials amb la intenció  que 

les polítiques de joventut del municipi donin resposta, per a poder transformar i millorar la situació 

de partida. 

Al 2009, l’Àrea de Joventut  va fer el primer Pla Local de Joventut ( PLJ, d’ara endavant)  de Sant 

Vicenç de Montalt, el qual comptava amb una diagnosi, uns objectius i les corresponents mesures 

d’actuació pel període 2010-2013. Més endavant es va redactar un nou Pla 2014-2017 el qual 

pretenia ajustar-se millor a la realitat juvenil del municipi i a les necessitats reals d'aquest 

col·lectiu, a través d’un intens treball transversal de totes les àrees de l’Ajuntament de Sant 

Vicenç. 

L'actual diagnosi (2017-2023) fa un pas més endavant i acota realment quines són les 

problemàtiques de la gent jove, per a que el disseny i la implementació de les polítiques de 

joventut puguin ser avaluades sota el sistema d'avaluació de la teoria del canvi2 . Aquesta teoria 

planteja observar si realment un cop implementat el programa o política hi ha un canvi o 

transformació de la situació o problemàtica inicial. Per això s’han definit uns objectius estratègics 

que seran els que marcaran el full de ruta fins el 2023.   

Els tallers de deliberació amb les persones joves del municipi han obert una demanda per part 

de la gent jove de continuar el diàleg amb l'ajuntament. I aquesta és la voluntat de l'àrea de 

joventut: crear un espai d'interlocució i participació permanent per donar continuïtat a les 

accions derivades del PLJ. 

Un altre pas que ja venia del PLJ anterior és la voluntat d'integrar la resta d'àrees de l'ajuntament. 

Per això no només s’ha preguntat quins programes o accions es fan des del seu servei que 

afectés a la gent jove, sinó, quina era la seva voluntat i disposició a dialogar per treballar de 

manera integral amb joventut i la resta d'àrees. El resultat ha estat que ha donat les pistes 

necessàries per establir un primer nivell de coordinació dels serveis tècnics de l’Ajuntament i 

iniciar una voluntat política i tècnica a interlocutar amb les persones joves. 

Aquesta voluntat de realitzar una diagnosi que permeti dissenyar un PLJ que compleixi el principi 

de qualitat, de participació i d'integralitat , també ha tingut en compte la perspectiva 

d'interseccionalitat en l'anàlisi de les dades3. Tot i que val a dir que no en tots els àmbits s'ha 

pogut aconseguir d'una manera detallada com hagués agradat. 

  

                                                 
1
    Extret de la “Guia per elaborar la diagnosi del pla local de joventut 2011”. Agència Catalana de joventut. 

2 IVALUA: Sistema d’avaluació de les polítiques públiques 
3 Aquest punt s’explica més àmpliament a l'apartat de “plantejament de la diagnosi”. 
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PLANTEJAMENT DE LA DIAGNOSI i principals línies de treball 

Abans de començar a fer el treball de recerca, s’han establert els temes prioritaris per definir que 

és el que més preocupa a la gent jove i quines són les problemàtiques que es volen tractar. La 

definició s’ha fet en primer lloc a partir de l'avaluació del PLJ 2014-2017, en segon lloc, amb el 

consens entre el tècnic i la regidora de joventut, en tercer lloc amb els responsables de les 

diferents àrees de l’ajuntament de Sant Vicenç, i en quart lloc amb la gent jove, que se’ls va 

preguntar quines eren les seves problemàtiques i necessitats com a joves. Les persones joves i 

els tècnics i tècniques de l’ajuntament van ser qui van consensuar quines eren les prioritats dels 

àmbits a tractar.  

Els dos temes prioritzats i consensuats que seran el que marcaran l'estructura d'aquest document 

són: 

A) “Acompanyament a la gent jove apropant els recursos, els serveis i professionals per donar 

resposta a les necessitats del més joves per afavorir que prenguin les decisions necessàries per 

construir el seu projecte de vida propi”. 

L’àrea de joventut de Sant Vicenç de Montalt entén que les persones joves són el centre  de 

l'acció professional. Per això es vol crear el vincle amb ells, especialment a través de l’ espai jove 

el Cau.  

Les preguntes d'anàlisis són: 

➢ Quina ha estat l’evolució de la població juvenil del municipi? 

➢ Quin és la taxa d'atur i qui n’ha sortit més afectat al municipi? Quins programes duts a 

terme des de de l’ajuntament estan donant resposta? Quants joves hi ha la borsa de 

treball? 

➢ Quins sectors de treball és on donen més oportunitats de treball? Quins programes 

donen resposta per a què els joves tinguin accessibilitat al treball? 

➢ Quina és la situació educativa (nivell educatiu, nombre de joves amb estudis finalitzats ). 

Quins cursos no formals s’ofereixen des del municipi? 

➢ Quines accions es realitzen per afavorir la salut i l’accés dels hàbits saludables? 

➢ Quines oportunitats tenen al gent jove a  accedir a un habitatge? 

 

B) El segon tema i que també esdevindrà un objectiu estratègic a treballar fins el 2020 és: 

Interlocutar amb la gent jove del municipi per afavorir la cohesió social del municipi i els 

espais de trobada 

Les preguntes d'anàlisis són: 

➢ Quines accions afavoreixen un oci nocturn i mobilitat de responsabilitat? Quina és la 

mobilitat de la gent jove? Poden accedir a la capital de comarca? Permet accedir a 

estudis i treball? 

➢ Quins problemes pateixen els joves degut a la configuració territorial i social del municipi? 
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➢ Quin és el grau de cohesió social que perceben els joves al municipi? 

➢ Quines actuacions es realitzen al municipi per disminuir els problemes de cohesió social? 

➢ Quins mecanismes de participació existeixen? Són suficients? Serveixen per 

informar/comunicar/consultar/deliberar/decidir? 

 

La clau per donar resposta a aquestes preguntes ha estat la suma de la triangulació de tres 

metodologies. Per un banda la quantitativa ha permès, a través de dades estadístiques, 

observar quina era la situació del moment respecte les  temàtiques que ens interessa analitza. 

En concret, les dades de la població juvenil, l’índex de població, la taxa de creixement de la 

població juvenil, la població juvenil estrangera, la població activa l’atur, els sectors econòmics on 

hi ha població activa, el nombre de matriculats ESO. 

Un tret significatiu a diferencia de l’anterior PLJ és que s’ha decidit recollir les dades quantitatives 

a partir de la població dels 12 anys, per dos motius: en primer lloc seguint la lògica ja comentada, 

la diagnosi ha de ser un instrument perquè la planificació de les polítiques de joventut al municipi 

tingui més sentit, s’adeqüi millor a la realitat i es dirigeixi amb més precisió a allò que es pretén 

transformar. Tot i que la Llei de Joventut de Catalunya recull un interval d'edat dels 16 als 29 

anys, en l’actualitat, des de Sant Vicenç de Montalt s’està treballant i creant el vincle 

principalment amb els joves de 12 fins a 18 anys. Per això, és molt important tenir recollida 

aquestes dades que ens permeten saber més i donar una resposta mitjançant programes o 

polítiques adequades a aquesta franja d'edat. I en segon lloc, perquè des del servei de joventut 

del Consell comarcal del Maresme,  es va realitzar un estudi en profunditat de l’anàlisi de realitat 

de la comarca i també es partia des de l’edat de 12 anys. És per això que totes les dades 

presentades de Sant Vicenç de Montalt són des dels 12 anys i així s’ha pogut comparar també 

amb el que es va recollir en aquesta recerca a nivell comarcal.  

A més de l'anàlisi sociodemogràfic i socioeconòmic, a nivell quantitatiu, s’ha comptat amb una 

enquesta en format imprès, adreçada als joves i distribuïda pels centres educatius del municipi i 

determinats punts estratègics d'alta afluència juvenil. Aquesta enquesta recollia preguntes sobre 

els diferents aspectes i temàtiques a abordar en el futur Pla Local de Joventut: treball, educació, 

habitatge, salut, cultura i oci, participació i cohesió social.  

A l'hora de recollir dades, a nivell quantitatiu, s'han tingut en compte els eixos de desigualtat. En 

concret les dades s'analitzen tenint en compte el gènere i l’origen. El creuament amb la variable 

classe social  no s'han pogut trobar dades. 

Els eixos de desigualtat també s'han tingut en compte a l'hora de fer els tallers de deliberació, en 

els quals es van dividir els grups per franges d'edats i es va crear un grup de discussió amb noies 

perquè en els tallers de deliberació no hi va haver prou representació, per això es va considerar  

fer un grup de discussió on la veu de les noies joves també hi quedés representat. 

La segona metodologia emprada ha estat la qualitativa, on s'ha fet un anàlisi documental 

exhaustiu de diferents recerques que existien i que ha pogut donar informació des d'un punt de 

vista diferent. Així mateix, també s’ha fet un recull de tot el que es fa des de les diferents àrees 

de l'ajuntament per a la gent jove del municipi a través d'entrevistes individuals. 
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I finalment s'han fet tallers de deliberació i participació amb grups de joves de 12 a 17 anys i 

de 18 a 29 anys. A més, s'ha fet un taller amb tot l'equip de govern, que ha estat clau per poder 

prioritzar les problemàtiques i contrastar-ho amb el que havien dit els i les joves. 

Cal destacar que a tots els tallers deliberatius i les entrevistes s'ha fet un esforç per buscar el 

consens i detectar quines són les problemàtiques, les causes i els efectes d'aquestes temàtiques 

des del punt de vista del jove, del tècnic/a i dels regidors i regidores. Així, la informació obtinguda 

no ha estat saber què és el que falta, sinó què es necessita. D'aquesta manera la diagnosi ens 

serveix per realitzar una planificació estratègica, i que realment des de l'àrea de joventut 

conjuntament amb la resta d'àrees de l'ajuntament, acabi donant resposta a les necessitats dels 

joves, i fer una avaluació al finalitzar l'any 2020, per saber si realment les polítiques impulsades 

han transformat les problemàtiques detectades en l'actualitat (2017). 

 

El següent resum exposa les diferents fonts utilitzades per a donar resposta a aquestes 

preguntes i obtenir informació de cada una dels àmbits prioritzats. 

A) Explotació estadística de dades obtingudes a partir de: 

✓  Idescat 

✓ Hermes 

✓ Dades del Observatori de l'Ajuntament de Sant Vicenç 

A) Recull d’informació documental a partir d’estudis, informes de processos participatius 

realitzats anteriorment, plans i projectes d’actuació sectorials d’interès: 

✓ Pla Local de Joventut de Sant Vicenç de Montalt 2014-2017 

✓ Estudi de la Població Sant Vicenç de Montalt. Gener de 2017 

✓ Les realitats juvenils del Maresme 2016.’Observatori del Desenvolupament Local 

del Maresme amb la col·laboració i suport del Servei Comarcal de Joventut 

✓ PAM de Sant Vicenç de Montalt 2015-2019 

        B) Avaluació del PLJ 2014-2017 

C) Realització de 5 entrevistes a través del tècnic de joventut amb l’objectiu de  

complementar unes  fitxes per conèixer millor els programes que  es beneficien la gent jove, 

que des de les diferents àrees de l'ajuntament,. Amb aquest recull s’ha descrit quina 

problemàtica estan intentant resoldre, així com detectar el tipus de treball transversal que 

es porta terme des de l'Ajuntament. 

D) Realització de 4 tallers participatius: 

✓ 3 sessions amb joves de 12 anys a 29 anys. Separats per franges d'edats 

✓ 1 amb tot l’equip de govern 

E) Enquesta jove amb suport de paper a l’Institut en els cursos de ESO i Batxillerat:  

461 persones. 
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MARC I CONTEXT TERRITORIAL 

Sant Vicenç de Montalt es troba a la comarca del Maresme i 

compta amb 6182 habitants segons dades extretes d’Idescat 

del 20164. Dels quals 3073 són homes i 3109 dones. La 

diferència és molt poca . Del total de la població, 573 són 

persones estrangeres i suposen un 9,2% del total de la 

població. Si ho comparem amb les dades que consten al 

darrer Pla Local de Joventut elaborat al 2009, podem 

observar que hi ha hagut un increment,   ja que en aquell 

moment, suposaven un 8,82%. 

 

La població juvenil de 12 a 29 anys està formada per 1178 joves i representa un 19,6% de la 

població total ( gràfic 1). S ’observen que hi més homes (612) que dones (566). La tendència per 

diferències de sexes és diferent de la població total, on  s’observa que hi ha, lleugerament, menys 

homes( 3073) que dones 3109.  

Gràfic 1 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat, 2016 

 

La piràmide de la població de Sant Vicenç ens mostra que el gruix de la població es troba entre 

el 40 i 50 anys (22%) ( gràfic 2). Tot i així si ho comparem amb una altra generació que tingui 

representació semblant, justament és la franja d'edat de 10 a 19 anys que representen un 14% 

de la població. Un dada molt interessant pel que fa el futur de la implementació de les polítiques 

de joventut i la seva orientació. En el gràfic es veu clarament les puntes que gairebé coincideixen. 

 

                                                 
4
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Gràfic 2. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat, 2016 

 

Si ho comparem amb la població de la comarca, el Maresme5 segueix creixent. Tot i que en els 

darrers anys ho fa a un ritme inferior el que ho havia fet anys enrere. La xifra oficial segons dades 

del Padró municipal d'habitants del 2017 és de 444.046 habitants. 

L’heterogeneïtat dels municipis que composen la comarca segueix existint, de manera que els 

comportaments diferenciats d’evolució de la població, en aquest cas, es mantenen. Així doncs, 

hi ha hagut municipis en què aquesta ha tendit a l’alça, com és el cas de Sant Vicenç de Montalt, 

mentre que n’hi ha d’altres que no ho han fet. 

L’estudi de la població de Sant Vicenç de Montalt amb dades de 20166, afirma que “en els darrers 

25 anys, Sant Vicenç ha experimentat importants canvis tant pel que fa al creixement de la 

població com a la seva naturalesa, ja que en aquest sentit ha guanyat en diversitat i 

heterogeneïtat. El poble, tal com mostren les dades de l’estudi, comença a deixar enrere la tònica 

de desacceleració sostinguda que va marcar els exercicis del 2010 al 2014, i al 2016 assoleix un 

índex de creixement comparable al registrat l’any anterior.” 

Aquest petit augment és degut al col·lectiu de joves de 12 a 15 anys, que a diferencia del col·lectiu 

de 25-29 anys ha disminuït si ho comparem amb el PLJ anterior. Entre el 2012-2014 la població 

juvenil de 15-29 anys de la comarca cau en 0,14 punts i en el cas de Sant Vicenç pujava 

lleugerament (0,59%), seguint aquesta tendència fins a l'any 2016 on el creixement és de 1,3% 

punts . 

 

 

                                                 
5
 Extret de l'estudi Les realitats juvenils del Maresme 2016. Ampliació, revisió i actualització de dades”, elaborat pel 

Consell Comarcal del Maresme 
6  Montes, Ana T. Estudi poblaciónal de Sant vicenç de Montalt. 
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Gràfic 3. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat, 2016 

 

Si ho comparem amb la població jove de Catalunya la tendència de creixement és bastant 

semblant al Maresme. A tots tres territoris, les dones estan lleugerament per sobre que els 

homes, en canvi si només observem la població juvenil canvia, la població masculina és gairebé 

un punt percentual per sobre de la femenina ( gràfic 3). 

Les dades de l'estructura de la població, confirmen una de les percepcions sorgides a les 

sessions de participació,  es percep que és un poble “dormitori” i que falten relacions entre les 

persones i espais de trobada de manera natural. Des de la mirada adulta es percep que els pares 

i mares, són persones que tenien una segona residència i després van a passar a primera 

residència o simplement venien a buscar la tranquil·litat que no hi havia la ciutat. Ara la població 

juvenil, tal com mostren les dades, va creixent i l'estil de vida que van venir a buscar els seus 

pares/mares està canviant. D'aquí se’n deriva una de les necessitats compartides per tots les 

persones joves i regidors/es que han participat en els tallers deliberatius, i és la falta d'un espai 

de trobada, sense estigmes, ja sigui un equipament més pensat per a la franja d'edat de 16 a 19 

anys o aprofitar més els espais públics i mantenir-los en bon estat. 
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ANÀLISI 

En aquest apartat donarem resposta als temes que són prioritaris en el PLJ. A través de l’anàlisi 

de la realitat juvenil i analitzant quines són les polítiques que van adreçades a la gent jove, podem 

obtenir informació sobre les necessitats de la gent jove, els recursos que hi ha i que hi falten, i 

així com donar resposta a les necessitats del municipi. 

L'avaluació de l’anterior PLJ i  les dades quantitatives, les qualitatives i els tallers de deliberació 

han estat realitzats amb la gent jove, l'equip de govern i els tècnics i tècniques. 

Aquestes han estat  les fonts d’informació per a respondre els temes que s'han prioritzat. 

 

A) “ACOMPANYAR A LA GENT JOVE APROPANT ELS RECURSOS, ELS SERVEIS i ELS 

PROFESSIONALS per donar resposta a les necessitats del més joves i afavorir que 

prenguin les decisions necessàries per construir el seu propi projecte de vida”. 

Des de l’àrea de joventut de Sant Vicenç de Montalt s’entén que les persones joves són el centre 

de l'acció professional. Per això es vol crear el vincle educatiu amb aquest col·lectiu i des del 

2013 que existeix el espai jove del Cau, un servei municipal7 que ofereix als i a les joves 

informació i assessorament d’estudis reglats i no reglats, de beques, de recursos i borses de 

treball, de formació per treballar, de recursos per viatjar, de salut, d’associacionisme i voluntariat, 

d’habitatge i de lleure i cultura. És un servei gratuït dirigit als i les joves de 12 a 30 anys del 

municipi. La seva finalitat és facilitar l’emancipació, així com afavorir l’afirmació d’identitats 

juvenils i la construcció dels seus projectes vitals. Tot i així, la franja d'edat principal que hi va, 

són joves de 12 a 18 anys i majoritàriament nois, fet que es vol canviar i es vol arribar a noies i 

altres perfils de joves que normalment no el freqüenten. Així mateix, és un espai que vol afavorir 

la cohesió social i la participació. Al Cau, les persones joves poden trobar activitats lúdiques a 

través de jocs als ordinadors, una taula pin pon i altres activitats organitzades conjuntament amb 

el  tècnic de joventut que obre cada tarda de dilluns a dissabte. 

Malgrat això, segons algunes persones que han participat als tallers, declaren que l'espai està 

estigmatitzat i no aconsegueix acollir la diversitat de la gent jove del municipi i es creu que 

aquesta és la raó per la que hi ha grups de joves que no hi van. Com per exemple les noies de 

16-18 anys que consideraven que la proposta de jocs i activitats no les motivava i en canvi si 

potser s'oferissin alguna altra activitat sí que hi anirien. En el moment de demanar que fessin 

propostes concretes, no en van fer cap. Seria interessant poder contactar en un segon taller o 

via enquesta on-line per saber quines serien les propostes que més els interessa. 

Ara mateix, tot i que l'activitat principal de l’àrea de joventut passa pel Cau, també organitzen 

altres accions descentralitzades, com anar a informar als instituts, organitzar les barraques a la 

festa major d'estiu, organitzar el bus nocturn que va fins a Mataró i està dirigint als joves de fins 

22 anys, el qual és un servei molt ben valorat. 

                                                 
7
 Extret del PLJ 2014-2017 
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Una manera d'entendre bé el per què es fan un tipus de programes o uns altres, i si realment 

s’estan cobrint totes les necessitats dels joves de municipi, és entenent com és la estructura del 

col·lectiu jove. 

Les dades donen moltes pistes a l’hora de prioritzar. 

Gràfic 4. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat, 2016 

 

El gràfic 4 representa com és la distribució del grup de joves de 12 a 29 anys. El grup de 12 a 15 

anys representen un 32% de la població jove i és el grup d'edat més nombrós respecte a la resta 

de grups d’edat. Si fem una mirada en perspectiva de gènere les dades en indiquen que a tots 

els grups d'edats segueixen la mateixa tendència on hi ha una diferència molt lleugera entre 

homes i dones (essent menys les dones), excepte la franja d'edat de 16 a 19 anys que hi ha 162 

noies i 151 nois. Justament en el grup de discussió format per noies tenien l’edat d‘aquest grup 

entre 16 i 18 anys. És per això, que de cares a donar resposta a les necessitats del municipis, 

aquest grup de joves i en especial el de noies, pot ser una prioritat i es pot proposar alguna 

activitat on elles es facin més visibles i/ o que els permeti accedir a les mateixes igualtats 

d'oportunitats. 

Entenent les dades del nombre de joves i la seva evolució, en certa manera, es justifica que  una 

de les franges d'edat que ara mateix s'hi està oferint més recursos, és a la franja d’edat de 12 a 

15 anys no traient importància a la resta d'edats, ja que, des dels serveis de joventut, es fa difícil 

poder atendre les seves necessitats i en especial als joves de 25 a 29 anys. 

 

Un altra dada molt important a tenir en compte com a eix de desigualtat, són els MOVIMENTS 

MIGRATORIS, on la distribució de grups d'edats s'inverteix. Els joves de 25 a 29 anys són els 

que representen el 35% de la població juvenil ( gràfic 5). 
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Gràfic 5. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades d'Idescat, 2016 

 

Si parlem amb números absoluts, l'índex d'immigració juvenil a Sant Vicenç és molt baix, 

concretament representen un 8,49 % de la població juvenil i respecte a la població total 

representen un 1, 61%. 

Una dada interessant a tenir en compte per futures actuacions des de les diferents àrees de 

l'ajuntament, és la diferencia d'estructura de població juvenil on les dones estan lleugerament per 

sota dels homes (excepte en el grup de 16 a 19 anys ) i en el cas de la població estrangera on a 

partir dels 20 anys estan lleugerament per sobre dels homes. Fent que el total de la població 

estrangera hi hagi 10 dones més per sobre que d'homes. 

Aquesta dada contrasta amb la realitat comarcal. Tal i com afirma l’informe “Les realitats juvenils 

del Maresme 2016. Ampliació, revisió i actualització de dades”, a partir de l’any 2000 els 

moviments migratoris van comportar un increment de població a la comarca i, per tant també els 

corresponent canvis en l’estructura i distribució de la població, noves cultures, tradicions i 

maneres de fer, que d’una manera o altra van impactar i/o modificar la societat existent.  

La població estrangera a la comarca va anar augmentant ràpidament a partir de l’any 2000 i va 

assolir el seu pes màxim en el conjunt de la població comarcal l’any 2010 amb un 12,51%. Ara 

bé, a partir d’aleshores el seu pes va començar a minvar fins representar el 10,69% de la població 

empadronada a la comarca segons dades d’Idescat del padró municipal d’habitants de 2016. 

Els factors determinants que justifiquen aquesta reducció de la població no és simple. Però es 

podria dir que, el context econòmic de contracció d’ençà l’any 2008 va aturar en sec els 

moviments migratoris internacionals d’entrada (immigració exterior) –si l’any 2008 el saldo 

migratori extern era de 3.392, el 2009 fou de 908- i, a la vegada, va generar moviments migratoris 

cap a l’exterior (emigració exterior) –l’any 2012 el saldo migratori exterior ja era negatiu-. Així 
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mateix, també cal tenir en compte que, els processos d’obtenció de nacionalitat espanyola també 

han d’haver fet caure la quantitat de població fins aleshores estrangera. 

Aquesta disminució de la població estrangera no ha estat només un fet al Maresme, sinó que 

també s’ha donat pel conjunt de Catalunya i per l’Àmbit Metropolità. 

Dades de l’estudi ens diuen que el col·lectiu de persones estrangeres és més elevat en franges 

d’edat actives, entre els 25 i els 44 anys. Fet que evidencia que la població nouvinguda arriba 

per a treballar. 

Cal destacar que l’equilibri entre sexes és menys igualitari que en la població de nacionalitat 

espanyola. L’any 2016 els homes de nacionalitat estrangera representaven el 52,57%, un pes 

inferior al que representaven l’any 2013, dades de l’últim informe (52,75%). En canvi les dones, 

segueixen representant menys de la meitat d’aquest col·lectiu, el 47,35%, si bé el seu pes ha 

augmentat lleugerament vers el 2013 en què era del 47,25%. En canvi, del conjunt de persones 

amb nacionalitat espanyola els homes suposen un 49,31 % i les dones un 50,94%. 

A nivell comarcal també, la població jove estrangera va començar a créixer, almenys, des de 

l’any 2000 fins a arribar al seu punt màxim l’any 2009 amb un pes relatiu sobre la població juvenil 

total 12-29 anys del 19,20%. A partir de l’any 2010 el seu pes dins del col·lectiu no ha parat de 

minvar i l’any 2015 representaven el 13,93% de la població juvenil de 12-29 anys a la comarca. 

“Les dades8 de tancament relatives a l’any 2016 mostren que tot i que  el conjunt de la societat 

va entrar en una primera etapa de recuperació de la crisi durant el 2015, circumstància que es 

va plasmar en un increment dels moviments migratoris i el conseqüent augment en la xifra de 

nouvinguts, durant el 2016 s’ha produït un petit retrocés pel que fa al conjunt de moviments 

poblacionals. Així, tot i ser lleugers, s’han registrat decrements tant en el número d’altes com en 

el de baixes per canvi de residència. Decrements que han afectat als moviments amb origen o 

destí al territori nacional i també a l’estranger. Malgrat els petits descensos registrats en les 

emigracions i en les immigracions, el 2016 ens ha deixat un saldo migratori positiu de 135 

persones. L’any 2015, el saldo migratori va ser de 172 efectius”. 

La qüestió dels nouvinguts no ha sigut una temàtica que s'hagi anomenat en cap dels tallers i 

entrevistes, potser és possible per un tema de percepció de la baixa presència d’aquest col·lectiu 

poblacional al municipi. 

 

OCUPACIÓ 

Aquest apartat respon a les preguntes quina és la taxa d'atur i qui n’ha sortit més afectat al 

municipi? Quins programes duts a terme des de de l’ajuntament estan donant resposta? Quants 

joves hi ha la borsa de treball?Quins sectors de treball és on donen més oportunitats de treball? 

Quins programes donen resposta per a què els joves tinguin accessibilitat al treball 

 

L'atur registrat a Sant Vicenç de Montalt a la franja d'edat de 16 a 34 any és molt baix. 

Concretament hi ha registrades 34,6 persones de mitjana. La variació d'un any per l'altre en el 

                                                 
8
 Extret de Montes, Ana T. Estudi poblacional de Sant vicenç de Montalt. 
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cas dels menors de 20 anys i els joves de 20 a 24 anys ha baixat, en canvi la població de 25 a 

34 anys ha pujat del 2016 al 2017 un 21,05%. Tot i que, en realitat estem parlant de números 

absoluts baixos. 

Gràfic 6 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de Idescat 

La taxa d’atur juvenil a St Vicenç de Montalt ( gràfic 6)  ha disminuït, ja que el 2015 era d’un 

11,9% i en canvi segons dades extretes d'Idescat el 2017 és d'un 6,5%. Si ens fixem amb la 

diferencia d'atur entre homes i dones de la població total hi ha més nombre de dones a l’ atur 

que homes. En canvi la tendència canvia si només observem a la població juvenil on hi ha més 

homes ( 3,8%) que  dones  (1,4%) En comparació a Catalunya, l'atur és bastant semblant en 

canvi, la comarca del Maresme està 4 punts per sobre de la mitjana de Catalunya.  

Taula 1 

 Aturats registrats Total  

Variació mensual  Variació interanual  

Absoluts  %  
Absoluts

  
%  

 Homes 82 6 7,89% -1 -1,20% 

 Dones 136 -2 -1,45% 10 7,94% 

 TOTAL 218 4 1,87% 9 4,31% 
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 Grups d'edat Total  

Variació mensual  Variació interanual  

Absoluts  %  
Absoluts

  
%  

 De 16 a 24 anys 9 3 50,00% -4 -30,77% 

 De 25 a 34 anys 23 -2 -8,00% 4 21,05% 

Estrangers 24  

 Agricultura 1  

 Indústria 31  

Construcció 17  

 Serveis 164  

 Sense ocupació anterior 5  

 Font: Hermes, desembre 2017 

 

El sector serveis en el cas de Sant Vicenç és el que s’ha vist més afectat del nombre d’aturats. 

Molt per darrera trobem la indústria i la construcció. En canvi l’activitat econòmica del Maresme 

està sobretot en el tercer sector. La indústria és el segon motor econòmic de la comarca. En 

tercer lloc se situa la construcció, molt afectada per la crisi del sector immobiliari i les obres 

públiques. I en darrer lloc es situa el sector primari. A  Sant Vicenç on hi ha més contractes 

assalariats de la població total és en el sector de serveis. 

Del darrer PLJ es valora positivament les accions que han ajudat a donar resposta a la 

problemàtica de l'atur. No es pot afirmar directament que gràcies als programes impulsats des 

de l'Ajuntament ha baixat l'atur juvenil, però de les mesures proposades en formació i treball es 

pot veure com els temes de formació i acompanyament de les persones joves, ha estat 

satisfactori. En concret s'ha realitzat un 80% de les accions proposades. En canvi, queda pendent 

potenciar i fomentar l’emprenedoria. 

Els programes i actuacions que es destinen a la gent jove des de les diferents àrees de 

l'Ajuntament i el Consell Comarcal són: 

● Orientació i formació per l’ocupació: es fan sessions grupals formatives d’orientació 

laboral i tècniques de recerca de feina.   

Es coordinen promoció econòmica i ocupació amb Serveis Socials i Joventut per a 

combatre l’atur juvenil. L’objectiu d'aquest programa és que els joves siguin autònoms a 

l'hora de buscar feina i coneguin els diferents recursos que poden utilitzar. 

● Servei Local d’Ocupació9 adreçat a joves del municipi entre 16 i 25 anys que no hagin 

finalitzat la ESO. Aquest programa combina accions de formació , experiència laboral i 

orientació professional en un sector generador d'ocupació al municipi i a la comarca com 

                                                 
9Font PLJ 2014-2017 
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és la Jardineria (2013) o d’interès general pels joves com la microelectrònica (2014), amb 

l'objectiu de facilitar la inserció laboral i el retorn al sistema educatiu dels joves 

participants10. O Peó de la brigada jove (2017) 

● Fil d’Ariadna: Liderat per l’INS Esteve Albert. L’objectiu prioritari del projecte és el de 

donar una oportunitat als i les alumnes amb més dificultats per obtenir les competències 

bàsiques de l’ensenyament obligatori. Si més no, per capacitar-los per a incorporar-se al 

món del treball, als cursos de formació ocupacional, o als programes de qualificació 

professional inicial. 

● Oficina Jove: Servei de Garantia juvenil. Consell comarcal del Maresme. 

● Programa TET (transició escola treball) impulsat des del Consell Comarcal del Maresme. 

El cercador TET, conjuntament amb el mapa de recursos TET, és una de les accions 

incloses en el projecte Xarxa TET Maresme. Aquest projecte té per objectiu contribuir a 

garantir que tant els ajuntaments com d'altres agents de la comarca donin resposta activa 

a les necessitats dels joves en risc d'abandonament dels estudis. 

 

Segons dades de principis del 2018, a la borsa del servei local d’ocupació hi havia inscrites 116 

persones joves entre 16 i 25 anys. Aquesta dada representa un històric de la gent que ha accedit 

al servei des del 2008-201811. 

De la gent jove que han contestat l 'enquesta jove el 75% de la població d'ESO no  ha anat mai 

al Servei local d'ocupació del poble. En el cas de batxillerat encara augmenta més, en concret 

un 85 %. I els que han anat els serveis que buscaven era Garantia juvenil ( 10%) i borsa de treball  

( 15% ESO i 5% Batxillerat). 

Aquestes dades coincideixen bastant amb la percepció que tenen la gent jove en els tallers quan 

van definir quines eren les seves necessitat: 1) manca de borsa de treball, 2) no hi ha prou suport 

als joves per buscar feina, 3) es considera que les ofertes laborals no responen a tots els perfils 

de joves (especialitzats en diferents sectors laborals), i 4) manca d'informació de l'oficina jove del 

consell comarcal del Maresme.  

Una altra necessitat detectada és que no existeixen els espais que permetin el coworking  o 

manca d’un viver d’empreses segurament per motius econòmics o d’espais físic. 

Una de les causes que pot donar lloc al fet de tenir dificultats d’accés al treball en el sector 

primari i secundari, és la sensació de poble dormitori, perquè la majoria va a treballar a fora. 

També es té la percepció que si tens major nivell d’estudis més dificultats es té a trobar feina.  

Aquesta percepció de dificultats d’accés de la primera ocupació també  la confirmen el joves del 

Institut on un  50 % creuen que no es podran quedar a viure al poble per motius laborals. 

Tant les dades de l'enquesta com el resultat dels tallers deliberatius ens indica que cal fer arribar 

millor la informació a la gent jove sobre els serveis que existeixen per afavorir l'oportunitat de 

                                                 
10PLJ 2014-2017 

11 Font: Xaloc  Diputació de Barcelona 
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treball al municipi.  I si és possible generar més oportunitats de treball ja sigui amb el suport del 

consell comarcal o de la Generalitat a través del programa de garantia juvenil.  

 

EDUCACIÓ 

En aquest àmbit es vol analitzar quin és el nivell educatiu, nombre de joves amb estudis finalitzats 

i quins cursos no formals s’ofereixen des del municipi. 

La formació de les persones, és un factor clau en el mercat de treball. La capacitat d’incorporació 

al món laboral ve condicionada i es troba vinculada als itineraris de formació, per tant, és un 

element que influeix clarament en la trajectòria vital del individus i en el seu procés 

d’emancipació12. El grup objecte de l’anàlisi es correspon amb les edats en què els estudis que 

es cursen, majoritàriament, són l’ESO, el Batxillerat, els Cicles Formatius de grau mitjà i superior 

i estudis. 

Per aquest àmbit les dades no estan molt actualitzades per això no es pot aportar molta 

informació. Els i les joves l’única referència que van fer és que trobaven a faltar el batxillerat 

artístic.  

Taula 2 

 Ensenyaments 

Total centres 
Total 

grups 
Total alumnat (centres autoritzats pel Dpt. 

d'Ensenyament 

  Sector Públic   

 Primer cicle d'educació infantil 1 4 55 

 Segon cicle d'educació infantil 2 6 147 

 Primària 2 19 446 

 Educació secundària obligatòria 

(ESO) (curs 16-17= 374) 1 13 346 

 Batxillerat (curs 16-17=134) 1 2 68 

 Escoles de música 1 0 77 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 Extret de l'Estudi de la població de Sant Vicenç 
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Taula 3 

 Evolució alumnat 

% variació darrer 

curs 

2014/2015 - 

2015/2016 

% variació darrers 4 

cursos 

2011/2012 - 

2015/2016 

 Primer cicle d'educació infantil -5,17% -36,78% 

 Segon cicle d'educació infantil -1,34% -29,33% 

 Primària -1,76% -4,09% 

 Educació secundària obligatòria 

(ESO) 8,81% 37,30% 

 Batxillerat 3,03% ND 

 

Les dades ens indica que ha hagut una caiguda del nombre de matriculats a educació infantil i 

en canvi a ESO a pujat considerablement ( taula 3) . Fet que coincideix amb la piràmide d'edat 

on el gruix joves de 12 anys a 15 eren més elevat que la resta de grups. 

Taula 4. Alumnes empadronats a Sant Vicenç de Montalt que estudien (el mateix 

municipi o fora) 

Edat Curs Alumnes 

empadronats 

que estudien 

% Alumnes 

empadronats que 

estudien 

12-15 anys ESO 371 97,12% 

16 a 17anys Batxillerat 106 65,03% 

16-17 anys CFGM 33 20,25 % 

18 a 19 anys. CFGS 42 28% 

16-17 anys Sense cursa cap estudi 

reglat 

30   

Font: INS Esteve Albert curs 16-17  

 

Les noies segueixen obtenint taxes de graduació superiors a les dels nois tant al Maresme com 

en el conjunt de Catalunya, com a Sant Vicenç.( gràfic 7). 
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Gràfic 7. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Curs 16-17 

  

 

Tot i que no hi han dades concretes de la franja de població juvenil sobre el nivell d'estudis sí 

que podem aportar les dades extretes del estudi de la població de Sant Vicenç , on indica  que 

el percentatge amb estudis superiors ( majors de 21 anys) representen el 28,97% de la població 

(any 2017). 

Recursos i programes que s'ofereixen a la gent jove des de l'Ajuntament 

● Consell Escolar Municipal (CEM) es constitueix com un òrgan de consulta i participació 

de tots els membres de la comunitat educativa en temes d’educació, en l’àmbit no 

universitari i amb territorialitat municipal. La seva finalitat és crear un espai de 

comunicació, coordinació i col·laboració entre tots els sectors de la comunitat educativa, 

determinant actuacions conjuntes i definint línies de treball comunes13 .  

● A través del Servei d’informació juvenil ubicat a l’INS Esteve Albert i del Servei Local 

d’ocupació ubicat a l’Ajuntament s’assessora els joves cap on adreçar el s eu futur 

acadèmic i professional, què fer després de l’ ESO, reincorporació al sistema educatiu, 

informació d’universitat, formació professional, proves d’accés, acreditació de 

competències, etc14. .  

 

 

 

 

                                                 
13

 PLJ 2014- 2017 
14

 PLJ 2014-2017 

ESO Batxillerat Total

Homes 201 83 284

Dones 173 51 224

Total 374 134 508
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SALUT 

L’àmbit de salut ens plantegem la següent pregunta, quines accions es realitzen per afavorir la 

salut i l’accés dels hàbits saludables? 

Les accions que es realitzen des de  l’Ajuntament són: 

● Activitats d’educació per la salut. regidoria de sanitat, salut pública i consum amb 

centres educatius del municipi i diputació de Barcelona. Adreçat a persones des del 5 

anys fins els 16 anys. 

Són activitats educatives (tallers xerrades) sobre alimentació, sexualitat, prevenció de 

consum de tabac i alcohol, benestar emocional, cura del cos i autoprotecció.   

● Pla local de drogodependències. Serveis socials amb regidoria de joventut, 

ensenyament, esports, cultura i participació, sanitat. Adreçat a tota la població tot i que 

determinades accions van dirigides als joves 

Aquestes dues actuacions continuen vigents per treballar els hàbits saludables de la gent jove. 

De fet el 100 % de les mesures proposades a l’anterior PLJ s'han complert. 

En tema de promoció de la salut i prevenció de malalties s’han realitzat totes les mesures 

proposades PLJ . 

Ara mateix un punt important és el desenvolupament del nou pla de drogodependència. 

El 5% dels adolescents, que han respost el  qüestionari, declaren haver pres la pastilla del dia 

després.  

I també una dada molt interessant és  a nivell d’hàbits saludables les persones adolescents 

declaren anar tres cops a la setmana a fer esport. Un aspecte molt interessant a tenir en compte 

perquè també ens indica que els joves es troben molt sovint en entitats esportives.  

Aquest àmbit de Salut, no ha sorgit a cap dels tallers i i no es percep com una necessitat des el 

punt de vista del la gent jove, Tot i així no treu que no sigui necessari fer accions per continuar 

prevenint i informant.  

 

HABITATGE  

L’habitatge és un tema que preocupava als joves majors de 18 anys en especial : 

- Dificultats de compra i lloguer d'habitatge. A la part “de dalt” del poble hi han moltes més cases 

que pisos. 

- Lloguers elevats a la part de baix del poble ja que estan més pensats pel turisme 

- No hi ha prou oferta de cases de lloguer. Els lloguer són dels més cars de tota la comarca.  

 

Segons dades extretes de l'estudi de la població de Sant Vicenç  durant el 2016 es van 

comptabilitzar un total de 549 persones que vivien soles, 74 més que l’any anterior, xifra que 

suposa un increment del 15.58%. Repartits per sexe, 302 eren homes (+35) i 247 dones (+39).  
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La xifra de persones compreses entre la franja dels 35-55 anys que no comparteixen habitatge, 

a causa probablement de separacions matrimonials. Aquest col·lectiu suma un total de 225 

efectius, dels quals 143 són homes i 82 dones. 

Taula 5 

Edat Homes Dones  Total 

De 19-24  anys  7 4 11 

De 25-29 anys 10 6 16 

De 30 a 35 anys 14 16 30 

Font: Extret de l’Informe Estudi de la població realitzat per l’ajuntament de Sant Vicenç 2017 

Programes que donen resposta a la problemàtica plantejada és el Servei d'Habitatge del 

Consell Comarcal del Maresme 

● Informar i assessorar els ciutadans i ciutadanes de la comarca sobre els recursos que 

l'Administració destina a habitatge i sobre com poden accedir-hi. 

● Donar assessorament tècnic en les obres de rehabilitació dels edificis i dels habitatges i 

cursar totes les sol•licituds de subvencions en aquesta matèria. 

● Potenciar la borsa de lloguer mitjançant la captació i lloguer d'habitatges a la comarca 

del Maresme 

- De l’avaluació del PLJ anterior  es conclou que al no haver-hi finalment habitatge social, no 

s’han pogut tirar endavant les tres mesures implicades. 
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B) INTERLOCUTAR AMB LA GENT JOVE DEL MUNICIPI PER AFAVORIR LA COHESIÓ 

SOCIAL DEL MUNICIPI I ELS ESPAIS DE TROBADA 

Els àmbits que s’analitzen ajuden a comprendre més bé el context social, i veure com es 

relacionen entre la gent  jove i el nivell d’incidència que tenen en les temàtiques relacionades 

com  l’oci el lleure . Entendre el context territorial i social permet també ser més realista en el 

tipus de polítiques o programes que es poden iniciar per a que realment la gent jove es motivi a 

participar. 

 

EL LLEURE I EL OCI NOCTURN i MOBILiTAT 

Quines accions que afavoreixen un oci nocturn i la mobilitat de responsabilitat 

Un dels aspectes que la majoria dels  participants estan d'acord és la manca d 'oci nocturn i 

d'oferta de locals d'oci i llocs gastronòmics . No només dirigit al públic jove sinó a tota la població. 

Aquesta pot ser una de les causes que expliqui perquè no hi ha “molta vida al carrer”, en especial 

al centre del poble.  

La gent jove a partir de 16 anys són els que més d’acord estan, que unes de les problemàtiques 

de Sant Vicenç és no tenir un local de trobada, alternatiu al Cau. I per això acaben fent les 

activitats culturals i nocturnes fora del municipi, sobretot a Llavaneres.  

L'enquesta jove així ho confirma en el cas dels joves de batxillerat un 65% afirma que no es mou 

habitualment per Sant Vicenç de Montalt i que acostuma anar a altres pobles a buscar oci en 

altres municipis, perquè la majoria d'activitats que els agraden les troben a altres llocs 

En canvi en el cas dels adolescents de ESO, el 50 % que ha respost l'enquesta afirma que sí 

que es mou habitualment pel poble.  

Caldria adaptar per franges d'edats els serveis i activitats d'oci que s'ofereixen des del servei de 

joventut de l'ajuntament i evitar organitzar una única activitat per tota la franja d'edat de 12 a 22 

anys ja que entre el col·lectiu hi ha diferències,  no es mouen de la mateixa manera ni busquen 

la mateixa oferta d'oci i cultura.  

Els joves d'ESO consideren com a molt necessari que hi hagi en primer lloc cinema, en segon 

lloc locals d'oci nocturn i en tercer lloc bar i cafeteries i esports.  

El principal motiu de desplaçaments a altres municipis un 30% són per oci  i entre un 30 %(ESO) 

i un 37% (BAT) per parella, família o amics/gues. Els joves participants al taller consideren que  

s’hauria de poder ampliar la xarxa de transports amb més busos i horaris i també coordinar el 

bus municipal amb l’arribada de la renfe, ja que hi ha un desfasament, a vegades per molt poc 

t’has d’esperar molta estona. Sobre aquesta qüestió des dels responsables ja s’està el cas i per 

tant s’intentarà modificar.  També manca més autobusos els dissabtes tardes /nit fent que s’acabi 

depenent del transport privat.  

Pel que fa a la mobilitat i al oci com s'ha anomenat al inici, des del Cau s'ofereix un bus nocturn 

que el poden utilitzar fins els 22 anys, on els porten a la capital de comarca.  
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COHESIÓ SOCIAL  I CONFIGURACIÓ TERRITORIAL 

Existeix una gran dispersió del poble per això costa la relació entre els joves, hi ha diferents 

causes que porten aquesta percepció, una és la seva configuració territorial on hi ha una divisió 

entre els que es viuen a dalt del municipi ( justament on es troba el Cau) i els que viuen a baix 

del platja i el centre. Els uns i altres els costa moure’s  per relacionar-se o tenir espais de trobada 

comuns. 

Espai públic 

En relació a la cohesió social i la configuració territorial un àmbit que va sorgir ens els tallers i 

que va despertar major interès i consens,  tant en el grup de petits com el de més grans, és 

l'espai públic. La percepció és que no està del tot cuidat, consideren que en especial en el centre 

del poble els punts de trobada no són prou atractius o cuidats, manca de plaça de poble, manca 

de relacions interseccional de joves. 

En relació als espais públics on es pot practicar esports  consideren que en falten i els que hi ha 

com la pista de bicis o de Skate estan en molt mal estat i deixades, segons el punt de vista dels 

joves falta manteniment per part de l'Ajuntament. Segon l'equip de govern consideren que hi ha 

manca de civisme.  

Per exemple troben a faltar una pista polivalent on practicar esport a l'aire lliure però no únicament 

patinar ( com sembla que ara és el que més es fa) sinó practicar vòlei o esports similars. També 

la possibilitat de crear “parcs per adolescents” Es demanava poder practicar el Slackline, per 

exemple adequant un espai a la  platja.  

Pel que fa aquesta necessitat  en el PAM de Sant Vicenç 2016-2019 hi ha una mesura que és a 

ampliar la pista esportiva de Can Boada , per fer una pista poliesportiva més gran i equipada. 

Respecte aquesta mesura alguns dels joves no hi estaven d'acord, i apostaven més per fer pistes 

polivalents a l'aire lliure. 

Aquesta percepció es contradiu amb els que han respost l’enquesta jove, perquè el 60 % dels 

joves d’ESO tenen un opinió “bona” de les instal·lacions i equipaments culturals/esportius/lúdics  

i un 45 % dels joves de Batxillerat una opinió “molt bona” .  

 

OFERTA CULTURAL JUVENIL 

La regidoria de cultura ha integrat sempre l'oferta cultural juvenil en les diferents actuacions 

anuals que s'adrecen a tots els públics en general, aquestes son: 

● Festa Major (hivern i estiu): Correfoc, concerts, sopars populars ... 

● Jocs florals: Concurs literari. 

● Estiu a la Plaça del poble 

● Sessions de teatre i cinema al Centre Cívic El Gorg. 

● Concurs de fotografia "Un tastet de Sant Vicenç". 

 

Si bé no es plantegen com actuacions directament adreçades als joves, sí que en coordinació 

amb altres regidories de l'Ajuntament i amb entitats municipals i centres educatius locals 

s'impulsa l'organització d'una bona oferta lúdico-cultural perseguint 2 objectius: 
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✓ Promoure una oferta cultural que s'ajusti i respongui a l'interès dels joves 

✓ Fomentar la creació cultural juvenil amb el suport d'altres ens municipals com l'Escola  

de música l'Oriola, els clubs esportius municipals o els centres educatius. 

Aquests dos objectius són un repte tenint en compte que el 95% dels joves que han respost 

l’enquesta de “vegades” o “mai” participen habitualment a les activitats culturals que s’organitzen 

des de les entitats juvenils i culturals. Aquesta dada pot tenir una explicació i és que és possible 

que  els canals d’informació utilitzats no són els adequats per arribar a la gent jove. Així ho 

confirmaven els i les joves dels tallers, que consideren que els arriba abans el que es feia a Sant  

Andreu de Llavaneres. Per això, des el servei de joventut, caldria ampliar aquests mitjans de 

comunicació.  

Des del Cau Jove es manté un vincle amb diverses entitats municipals i amb la regidoria de 

Cultura realitzant activitats conjuntes durant tot l’any. - Cada vegada més s’intenta augmentar la 

participació dels joves a través del Cau en actes de la Festa Major, no només en actes propis del 

Cau. 

El Cau, tal i com s’ha dit, és l’equipament de joventut del municipi, la percepció de les persones 

que van participar al taller és:  

-Molta gent i pocs ordinadors hi ha molta cua 

- Falten jocs per  la play 

- Falten més activitats organitzades dirigides als joves 

- Necessitat de diversitat de jocs 

Segons l’enquesta jove entre  el 80% i el 67% no són usuaris del CAU i els aspectes que 

millorarien del Cau són:   recursos de l’espai (54%.); horaris activitats (23%), i tipologia d’activitats 

(23%) en el cas d’ESO. En el cas de batxillerat a la mateixa pregunta responen:  5% horaris 

activitats (5%), horaris d’obertura (25%) ,tipologia d’activitats (25%),  recursos de l’espai (35%) 

- A nivell de projecció europea l’àrea de joventut està dins del programa de mobilitat internacional 

del Consell Comarcal, poden oferir així tota la informació necessària però per ara cap jove del 

poble ha fet el pas a través d’aquest programa 

       

COMUNICACIÓ  

El tema de la comunicació és clau per millorar la participació i la cohesió dels joves en les 

activitats i temàtiques importants dels municipis. Segons declaren alguns joves ara mateix és 

insuficient la comunicació que es fa dirigida als joves. Es suggereix que ens comptes d’utilitzar 

únicament el facebook o la web de l’ajuntament estaria bé poder tenir un canal de instagram o 

you tube. Ja que segons ells/elles (joves a partir de 16 anys) és que el ara utilitzen més. 

Segons dades de l’enquesta jove entre un 36% i 40% declara que no li interessa l’actualitat del 

poble. I entre un 25% i un 30% utilitzen les xarxes socials. 

 

 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació 2f19d85416144374be3babaf3f08bf95001

Url de validació https://registre.svmontalt.cat/ovac/asp/verificadorfirma.asp

https://registre.svmontalt.cat/ovac/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=2f19d85416144374be3babaf3f08bf95001


 

DISSENY PLJ Municipi 2017-2023                                                                                                            27 

 

PARTICIPACIÓ  

Uns dels objectius del anterior PLJ és la creació d’una associació juvenil. Val a dir que no s’ha 

pogut crear, tot i que s’han iniciat els primers passos per fer-ho. I així ho afirmen els i les joves 

que van participar als tallers, on per ells, en aquell moment el més prioritari, a iniciar a curt termini, 

a part d’un lloc de trobada, és una crear una associació juvenil o consell de joves per dinamitzar 

les activitats juvenils ( la necessitat sobretot es detecta a partir dels joves de 17 anys). 

Un altre fet que constaten és que a Sant Vicenç no hi ha associacions juvenils i les entitats que 

hi participen gent jove no es coneixen massa entre elles. 

El 75% no forma part d’alguna entitat juvenil o cultural de Sant Vicenç. 

El nombre d’entitat que conten en el registre d’entitats Generalitat de Catalunya són de 23.  

La participació juvenil és un repte a desenvolupar des de l’àrea de joventut, ja que tal i com 

indica l’enquesta jove gairebé un 45% del joves diuen que sí, que estarien disposats a implicar-

se activament en la presa de decisions dels temes que els interessa.  

L’elaboració del disseny del PLJ podria ser una primera oportunitat a implicar-los a desenvolupar 

les propostes dels projectes. Així com el grup de joves estables que ja van al Cau també poden 

ser l’inici d’un grup motor per crear un vincle i estable de mecanisme de participació entre les 

persones joves i l’ajuntament.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació 2f19d85416144374be3babaf3f08bf95001

Url de validació https://registre.svmontalt.cat/ovac/asp/verificadorfirma.asp

https://registre.svmontalt.cat/ovac/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=2f19d85416144374be3babaf3f08bf95001


 

DISSENY PLJ Municipi 2017-2023                                                                                                            28 

 

CONCLUSIONS  

A l’ apartat d’anàlisi s’ha relacionat de manera simultània l’ARJ i l’APJ , vinculat a les necessitats 

i problemàtiques prioritzades. En aquest sentit,  des de de l’inici, l’anàlisi ja s’ha fet perquè ajudi 

en tot moment a orientar el disseny de les polítiques de joventut.  

A continuació es fa un resum de les necessitats detectades, quina és la causa que provoca el 

problema,  quina és la conseqüència i finalment els recursos i polítiques disponibles per poder 

canviar la situació . 

 

Causa Problema Conseqüències Recursos i 

actuacions 

- Augment de la 

població de juvenil 

especialment el 

col·lectiu de 12-15 

anys. 

 Canvi generacional,  

els pares i mares dels 

més joves  tenien una 

segona residència i 

després ha passat a 

ser primera per 

buscar la vida 

tranquil·la que no hi 

havia la ciutat. 

 

Menys relacions 

entre les persones 

joves i manca 

d’espais de trobada 

de manera natural. 

Ampliar els espais de 

trobada dirigits al 

joves, sobretot per la 

gent jove de 16 a 19 

anys.  

Implicar als i les 

joves en un procés 

de participatiu que 

defineixin com 

voldrien que fos el 

CAU. 

- Poca presència de  

joves de 16 anys i 

més al Cau.  

- Gairebé nul·la 

presència de noies al 

Cau  

Falta un espai de 

trobada que aculli la 

diversitat i la inclusió 

de la població juvenil.  

 

Espai estigmatitzat. 

Dispersió dels joves i 

poca relació. 

Activitats 

específiques dirigides 

a noies i a la resta de 

col·lectius que 

normalment no 

venen el Cau. 

- Molts joves han de 

treballar fora del 

municipis.  

- Augment de l’atur 

en el sector serveis. 

Augment de l’atur de 

la població jove de 

25 a 34 anys. 

 

majors nombre de 

joves a l’atur.  

Poble “dormitori”. 

Garantia juvenil. 

Borsa jove de 

l’Ajuntament.  

Canals d’informació 

per fer arribar els 

serveis d’accés a la 

primera ocupació. 

- Poca oferta d’oci Mobilitat cap altres 

municipis de la 

Busca l'oci a altres 

municipis, major risc 

Bus nocturn amb 

possibilitat d’ampliar 
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nocturn al municipi.  comarca. d’accidents. la franja d’edat dels 

joves que hi poden 

accedir. 

- Canals d’informació 

insuficients. Ampliar 

les xarxes socials. 

Poca participació a 

les activitats cultural 

del municipi 

organitzades per les 

entitats juvenils. 

Participació als 

pobles veïns com 

Llavaneres. 

Promoure una oferta 

cultural que s'ajusti i 

respongui a l'interès 

dels joves I fomentar 

la creació cultural 

juvenil amb el suport 

d'altres ens 

municipals com 

l'Escola  de música 

l'Oriola, els clubs 

esportius municipals 

o els centres 

educatius. 

- Espais públics pocs 

cuidats i manca de 

civisme. 

Espai públic poc 

utilitzat. 

Menys ús del espai 

públic i menys 

cohesió social. 

Pla de millora de l’ 

oferta dels 

equipaments i que 

s’adaptin a les 

necessitats dels 

joves. 

Neteja i 

manteniment. 

- Cultura participativa 

baixa. 

- Manca d’ús de les 

xarxes socials que 

habitualment utilitzen 

els/les joves de 16 a 

26 anys.  

No hi ha 

associacions juvenils. 

No arriba la 

informació de les 

activitats al Cau. 

Espais pocs estables 

de participació i 

d’interlocució 

administració i gent 

jove. 

Poca diversitat 

(inclusió ) al Cau. 

Professional de 

joventut i grup de 

joves que participen 

al Cau com a grup 

motor per a crear una 

associació. 

Diversificar les 

activitats i que les 

temàtiques siguin del 

interès dels i les 

joves. 
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PROPOSTES I ORIENTACIONS PEL DISSENY DEL PLJ 

A partir de les 45 problemàtiques plantejades per a la gent jove, es va fer una proposta  

conjuntament amb ells i elles de les activitats, els recursos i els objectius que ajudarien a resoldre 

el problema. En aquest apartat es recull de forma esquemàtica els títols genèrics de la 

problemàtica i quines són  les activitats, els recursos i els objectius que creuen que ajudaran a 

transformar aquesta situació . 

 

Joves de 17-21 anys 

PROBLEMA ACTIVITATS RECURSOS RESULTAT / 

PRODUCTES 

Treball: 

 

- Estudi de necessitats de quines formacions 

manquen que ajudin a buscar feina.Estudi de 

necessitats formatives per fer cursos reglats 

que els permeti accedir a noves oportunitats 

laborals ( exemple curs de directors/es de 

lleure). 

- A través de promoció econòmica de 

l'ajuntament que puguin ampliar al tipus 

d'ofertes que hi ha  la borsa de treball ( 

diversitats laborals). 

- Mirar de contactar el servei de promoció 

econòmica de l'ajuntament amb el servei 

d'ocupació de l'oficina jove del maresme. 

Habilitat  espais que permetin el coworking i 

dificultat d'accés al treball. Emprenadoria 

-Promoció 

econòmica i 

regidoria de 

joventut. 

Estudi de necessitats 

formatives per fer cursos 

reglats que els permeti 

accedir a noves 

oportunitats laborals ( 

exemple curs de 

directors/es de lleure). 

Habitatge: 

 

 

Pisos de protecció oficial. 

 

 

Ajuntament 

 

No es va prioritzar. 

Oci nocturn:   

 

 

- Local de joves autogestionat. Poder obrir el 

cau a partir de les 22h. Algun dia  organitzar 

activitats d'oci nocturn un cop al mes o cada 

dos mesos per anar provant. ( experiència 

de la fundació Marianao). 

Espai del parc de les piscines opció 

d’habilitar  local. 

Un bar o local  a equipaments existents. 

Dinamitzador del 

Cau i els/les 

joves de 

l'associació. 

Fer la proposta 

d'ampliar l'horari del cau 

autogestionat pels 

propis joves. 
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Tarima del concert del holly canvi de lloc ( es 

veu més infantil) va agradar més el primer 

any. 

Espai públic 

 

- Manteniment i ampliació dels espais verd fer 

un mapatge col·laboratiu del espai públic 

amb una diagnosi feta amb els joves a través 

de fotografies. 

Diumenge no es pagui la zona blava  

Els de Sant Vicenç puguin aparcar a 

Caldetes. 

Joves i regidoria 

de joventut amb 

regidoria d'  

d'urbanisme ( 

entitat Espai 

Tres). 

Diagnosi participativa de 

detecció d'espais públic 

mal mesos. 

Neteja de la 

pista del 

costat del 

centre cívic 

les canyes 

Organitzar activitats per aprofitar l'espai i que 

sigui un espai viu. 

Brigada. Espai millorat. 

Convivència 

i acció 

cívica  

Habilitar un “pipi can” per a gossos a la platja 

però per agent del poble. 

Conscienciar a la gent de mantenir net i 

recollida d'excrements de gossos. 

Ajuntament. 

Urbanisme. 

Espai d’esbarjo a la platja 

o on sigui habilitada per a 

gossos i amb prioritats al 

veïns del poble. 

Zona 

esportiva a 

l'aire lliure 

 

Crear pistes polivalents a l'aire lliure 

Organitzar activitats esportives més enllà del 

patinatge o dels esports clàssics. 

Pistes autogestionades i equipades  pels 

joves per organitzar activitats esportives. 

Regidoria 

d'esports i joves. 

Posar llum a les pistes. 

Habilitar espais que no 

estan cuidats per ser 

pistes esportives. 

Transport 

 

-Ampliar la xarxa de transport, de bus i 

horaris.  

Coordinar el bus municipal amb l’arribada de 

la renfe hi ha un desfasament.  

Posar bus el dissabte tarda / nit . 

Ampliar el bus nocturn del divendres per 

majors de 22 anys,  

Consell comarcal 

/ Ajuntament i 

Generalitat de 

Catalunya. 

Opció d’ampliar le bus 

nocturn per majors 22 

anys. 
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Manca 

d'associació 

juvenil i 

d'implicació 

per part de la 

gent jove 

Crear l'associació juvenil “trempats”, per tal 

de poder organitzar activitats. 

Els joves de 17 

anys a 20 

anys. 

Fer una trobada per veure 

qui es voldria apuntar a 

l'associació 

 

Joves de 12 a 17 anys 

PROBLEMA 

 

ACTIVITATS 

 

RECURSOS 

 

RESULTAT / 

PRODUCTES 

Cohesió del 

poble  

- Fer activitats pels joves i les 

famílies al centre 

- Crear un espai amb mobiliari urbà 

per adolescents 

- Llits elàstics 

-Slakline 

-Fer una recollida de brossa i 

utilitzar un sistema de premis. Per 

exemple per cada kilo es donen 

punts i l'acumulació de punts fa que 

tinguis un regal. 

 

Àrea de joventut, 

urbanismes i 

mediambient. 

organitzar almenys 

dues activitats a l’any 

intergeneracionals 

 Pista de 

bicis i Skate 

 

-Mirar d'arreglar la pista de bicis  

tenint en compte la visió dels joves 

o organitzant-ho ells. 

- Cuidar-ho entre tots. 

- Fer competicions al skatepark. 

 

Comissió jove que 

puguin tenir un espai 

estable de 

participació per incidir 

en el manteniment de 

la pista de bici i Àrea 

de joventut de 

l’Ajuntament. 

 

Cau per a 

joves  

- Comprar nous ordinadors i fer una 

millor distribució temporal. 

- Cada dues setmanes fer una 

activitat organitzada per el cau o els 

mateixos joves . Fer reunions per 

poder decidir les activitats  

Joves participants 

diaris i Àrea de 

joventut. 

Acollir  la diversitat i 

les motivacions dels 

diferents perfils joves. 
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- Dos propostes molt concretes ( 

portades per un sol jove): 

     1)Classes de softcombat 

(classes per aprendre a lluitar i 

aprendre a   fer les”armes”) 

   2) Classes d'art. Per aprendre a 

pintar , dibuixar diferents estils i 

tècniques. 

 

- Activitats per a joves de 16 a 18 

anys. 
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ANNEX 

ENQUESTA JOVE 
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CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ 
 

Quins canals de comunicació utilitzes per informar-te de l'actualitat del poble? 
 
       ESO                     BATXILLERAT 

 
           

 

 
 
 
 
 

Web 
Ajuntament

7%

Xarxes 
socials

30%

Premsa 
comarcal

7%

No 
m'interessa

36%

Altres
20%

Web
Ajuntament

15%

Xarxes 
socials

25%

Premsa 
comarcal

5%

No 
m'interessa

40%

Altres
15%
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Formes part d’alguna entitat juvenil o cultural de Sant Vicenç de Montalt? 
 
 
 
  

  ESO                                       BATXILLERAT 
 

          
 
 
 
 
 
 

No, de cap
70%

Sí, formo part 
d'una entitat

16%

Sí, formo part 
de diverses 

entitats
14%

No, de cap
75%

Sí, formo 
part d'una 

entitat
10%

Sí, formo 
part de 

diverses 
entitats

15%
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Participes habitualment de les activitats culturals i lúdiques que s’organitzen des de les 
entitats juvenils i culturals? 
 
 
 
 
 

ESO                BATXILLERAT 
 

     
 
 
 
 

 

Mai
47%

De 
vegades

50%

Sovint
3%

Mai
55%

De
vegades

40%

Sovint
5%
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Estaries disposat/da a participar/implicar-te activament en la presa de decisions d’alguns 
temes del poble? 
 
 
 
 
ESO               BATXILLERAT 
 

     
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

Sí, pero
només en

aquells
temes que
m'afectin

directament

Sí, sempre No, no
m'interessa
la política

local

No, no tinc
temps

No, perquè
no crec que
després em

facin cas

0
5

10
15
20
25
30
35
40
45
50

Sí, pero
només en

aquells
temes que
m'afectin

directament

Sí, sempre No, no
m'interessa
la política

local

No, no tinc
temps

No, perquè
no crec que
després em

facin cas
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OCI I CULTURA 
 

Valora de l’1 al 5 el grau de necessitat de dotar el municipi de noves alternatives d’oci 
 
 
ESO                              BATXILLERAT 

 

 
 
    
 
 

 
 
 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

Molta necessitat

Força necessitat

Hi ha necessitat

Poca necessitat

Molt poca necessitat
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Et mous habitualment per Sant Vicenç de Montalt o busques l’ oci en altres municipis? 
 
 
ESO                                                                                                          BATXILLERAT 

      

 
 
 

Sí, em moc 
habitualment 

pel poble
35%

No, acostumo 
a anar a altres 

pobles
30%

Molt poc. Faig 
algunes coses 
aquí, però la 

majoria 
d'activitats 

que m' 
agraden les 

trobo en 
altres llocs

35%Sí, em moc 
habitualment 

pel poble
50%

No, acostumo 
a anar a altres 

pobles
17%

Molt poc. Faig 
algunes coses 
aquí, però la 

majoria 
d'activitats 

que m' 
agraden les 

trobo en 
altres llocs

33%
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Ets usuari/a habitual del Cau? 
 
 
ESO                     BATXILLERAT 
 

     
 
 
 
 
 
 

Sí, hi he anat 
moltes 

vegades
10%

Sí, però només 
ocasionalment

10%

No
80%

Sí, hi he anat 
moltes 

vegades
10%

Sí, però només 
ocasionalment

23%
No

67%
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Quins aspectes creus que hauria de millorar el Cau? 
 
 
 
ESO                                                                                            BATXILLERAT 
 

     
 
 
 
 
 
 

Horaris 
activitats

23%

Tipologia 
activitats

23%

Recursos 
de l'espai

54%

Horaris 
activitats

5%

Tipologia 
activitats

25%

Recursos de 
l'espai
35%

Horari 
obertura

25%

Personal 
responable

10%
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Quina opinió et mereixen les instal·lacions i equipaments culturals/esportius/lúdics de Sant 
Vicenç de Montalt? 
 
 
 
 
ESO                     BATXILLERAT 
 

    
 
 
 
 

Molt bona
17%

Bona
60%

Regular
17%

Dolenta
3%

Molt dolenta
3%

Molt bona
45%

Bona
30%

Regular
20%

Dolenta
5%
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SALUT 
 

Fas esport habitualment? 
 
 
 
 
ESO                          BATXILLERAT 
 

    
 

De tant en 
tant
20% 1 cop per 

setmana
10%

2 cops per 
setmana

25%

3 cops o més 
per setmana

45%

Mai
5%

De tant en 
tant
15% 1 cop per 

setmana
5%

2 cops per 
setmana

15%

3 cops o més 
per setmana

60%
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Has fet servir el CAP en alguna ocasió al llarg del darrer any? 
 
 
ESO               BATXILLERAT 

    
 

 
 
 
 
 
 
 

No
25%

Sí, al metge de 
família

65%

Sí, a urgències
5%

Sí, per 
demanar la 

pastilla del dia 
després

5%

No
40%

Sí, al metge 
de família

40%

Sí, a 
urgències

15%

Sí, per 
demanar la 
pastilla del 
dia després

5%
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Et preocupes de portar una alimentació equilibrada? 
 
 
 
ESO                                 BATXILLERAT 
 

           
 
 
 

No, menjo el 
que em ve de 

gust
20%

No gaire, 
però procuro 
menjar sà de 
tant en tant

33%

Sí, sóc molt 
conscient del 
que menjo i 

procuro 
portar una 

dieta 
equilibrada

20%

No em faig el 
menjar jo; 

menjo el que 
em posen i 

no m'aturo a 
pensar si és 
equilibrat o 

no
27%

No, menjo el 
que em ve de 

gust
25%

No gaire, 
però procuro 
menjar sà de 
tant en tant

65%

Sí, sóc molt 
conscient del 
que menjo i 

procuro 
portar una 

dieta 
equilibrada

5%

No em faig el 
menjar jo; 

menjo el que 
em posen i 

no m'aturo a 
pensar si és 
equilibrat o 

no
5%
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Tens al teu entorn persones amb qui parlar o a qui demanar consell quan tens algun 
problema o tens dubtes sobre algun tema? 
 
ESO              BATXILLERAT 

    
 

 
 
 
 
 
 

Sí, els meus 
pares
54%

Sí, els meus 
amics/es

32%

No tinc ningú, 
però no em fa 

falta
3%

No tinc ningú i 
ho trobo a 

faltar
11%

Sí, els meus 
pares
50%

Sí, els meus 
amics/es

47%

No tinc ning 
però no em 

fa falta
3%
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Valora de l’1 al 5 el grau de necessitat de promoure hàbits saludables i informar sobre els 
riscos del consum de substàncies nocives per la salut. 
 
 
 
 
ESO                                                                                                         BATXILLERAT 
 

      
 
 
 
 

Molta 
necessitat

27%

Força 
necessitat

30%

Hi ha 
necessitat

30%

Poca 
necessitat

10%

Molt poca 
necessitat

3%

Molta 
necessitat

25%

Força 
necessitat

20%

Hi ha 
necessitat

40%

Poca 
necessitat

5%

Molt poca 
necessitat

10%
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HABITATGE I MOBILITAT 
 

Quin creus que és el millor atractiu de viure a Sant Vicenç de Montalt? 
 
 
 
ESO                                                                                                 BATXILLERAT 
 

    
 
 

 
 
 

Tranquil·litat
51%

Entorn 
natural

10%

Festa Major
13%

Ubicació 
geogràfica

26% Tranquil·litat
30%

Entorn natural
35%

Ubicació 
geogràfica

35%
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Amb qui vius? 
 
 
ESO                                                                                               BATXILLERAT 
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Amb els 
pares
90%

Altres
10%

Amb els 
pares
100%
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Tens intenció d’emancipar-te aviat? 
 
 
 
 
ESO                                                                                                          BATXILLERAT 
 

    
 
 
 
 

M'agradaria 
però no puc 

pagar el 
lloguer d'un 

pis
13%

No, encara sóc 
jove i no m'ho 

plantejo
87%

M'agradaria 
però no puc 

pagar el 
lloguer d'un 

pis
45%

No, encara 
sóc jove i no 

m'ho plantejo
55%
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T’agradaria quedar-te a viure a Sant Vicenç de Montalt? Ho veus possible? 
 
 
 
 
ESO                                BATXILLERAT 
 

    
 
 
 
 
 

Sí que 
m'agradaria

59%

No 
m'agradaria

14%

Ho veig 
possible

14%

No ho veig 
possible

13%

Sí que 
m'agradaria

50%No 
m'agradaria

25%

Ho veig 
possible

15%

No ho veig 
possible

10%
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Et preocupa l’ accés a l’habitatge? 
 
 
 
ESO                                                                                                   BATXILLERAT 
 

      
 
 
 
 
 
 

Em preocupa 
molt
13%

Em preocupa 
força
30%Em preocupa 

suficient
37%

Em preocupa 
poc
3%

Em 
preocupa 
molt poc

17%

Em preocupa 
molt
20%

Em preocupa 
força
30%

Em preocupa 
suficient

30%

Em preocupa 
poc

10%

Em preocupa 
molt poc

10%
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En cas que no et vegis vivint a Sant Vicenç de Montalt en el futur, podries indicar-ne el 
motius? 
 
 
 
     
ESO                                     BATXILLERAT 

 
   
 
 
 
 
 

La meva 
parella/amics 

són de fora
25%

No crec que 
pugui 

treballar a 
prop d'aquí

50%

El transport i 
la mobilitat 

són deficients
25%

La meva 
parella/amics 

són de fora
6%

No crec que 
pugui 

treballar a 
prop d'aquí

52%

El transport i 
la mobilitat 

són deficients
22%

Els pisos són 
cars
20%
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Et desplaces sovint a altres municipis? 
 
 
 
 
ESO                                                                                        BATXILLERAT 
 
 

    
 
 
 
 
 
 

Sí
10%

No
90%

Sí
30%

No
70%

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web
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Quins són els principals motius de desplaçament a altres municipis? 
 
 
 
 
ESO                                                                                                             BATXILLERAT 
 
 

           
 

 
 
 
 
 
 

Feina
10%

Estudis
20%

Oci
30%

Parella/Famíl
ia/Amics

30%

Altres
10%

Feina
3%

Estudis
17%

Oci
33%

Parella/Famíl
ia/Amics

37%

Altres
10%
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FORMACIÓ I OCUPACIÓ 
 

Ets una persona emprenedora? T’agradaria muntar el teu propi negoci en un futur? 
 
 
 
 
ESO BATXILLERAT 
 

     
 
 
 
 

Sí, és la 
única 

manera de 
trobar feina

13%

Sí, si trobo 
finançamen

t
47%

No, 
prefereixo 

feina 
d'assalariat

40%

Sí, és la única 
manera de 

trobar feina
15%

Sí, si trobo 
finançament

70%

No, prefereixo 
feina 

d'assalariat
15%
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T’has adreçat mai al Servei Local d’ Ocupació del poble? Quin tipus de servei estaves buscant? 
 
 
 
 
       ESO                                                                                                          BATXILLERAT 
 

         
 
 
 
 
 
 
 

No hi he anat 
mai
75%

Cerca de 
feina
15%

Garantia 
juvenil

10%

No hi he 
anat mai

85%

Cerca 
de 

feina
5%

Garantia 
juvenil

10%

Per descarregar una còpia d'aquest document consulti la ségüent pàgina web

Codi Segur de Validació 2f19d85416144374be3babaf3f08bf95001

Url de validació https://registre.svmontalt.cat/ovac/asp/verificadorfirma.asp

https://registre.svmontalt.cat/ovac/asp/verificadorfirma.asp?codigoVerificacion=2f19d85416144374be3babaf3f08bf95001


 

DISSENY PLJ Municipi 2017-2023                                                                                                            26 

 

Quins actius o elements del municipi creus que es podrien potenciar per tal de millorar les 
oportunitats que ofereix el mercat de treball? 
 
 
 
 
ESO                          BATXILLERAT 
 

     
 
 
 
 
 

 

Turisme
15%

Indústria
5%

Serveis
25%

Entorn 
natural

15%

Cultura
10%

Esports
30%

Turisme
20%

Indústria
20%

Serveis
30%

Entorn 
natural

15%

Esports
15%
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Valora de l’1 al 5 els centres educatius de Sant Vicenç de Montalt. 
 
 
 
 
ESO                                                                                                           BATXILLERAT 
 

              
                                                                   
 
 
 
 
 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Molt bo Bo Regular Dolent Molt
dolent

Instal·lacions

Professorat

Nivell acadèmic

Oferta formativa

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

Molt bo Bo Regular Dolent Molt
dolent

Instal·lacions

Professorat

Nivell acadèmic

Oferta formativa
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T’agradaria que s’organitzessin més cursos, tallers i programes de formació no reglada? 
Quines temàtiques creus que tindrien més èxit entre els joves? 
 
 
 
 
ESO         BATXILLERAT 
 

            
 

 

 

Activitats 
artístiques

25%

Idiomes
25%

Informàtic
a

20%

Lleure 
educatiu

20%

Altres
10%

Activitats 
artístiques

35%

Idiomes
20%

Informàtica
35%

Lleure 
educatiu

10%
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