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1. Introducció 

 

1.1 Presentació del document  

 

 Aquest document aspira a ser la guia de les polítiques de joventut de Teià durant els 

propers anys. Volem incidir en la realitat del jovent promovent una visió emancipatòria i 

participativa. 

 

Entenem que la tasca de l’Ajuntament de Teià és la de vetllar perquè els seus joves 

continuïn vivint-hi i desenvolupant-s’hi, no volem un poble dormitori sense teixit social ni 

cultural, per això aquest pla pretén començar a revertir algunes dinàmiques que han marcat 

les últimes dècades. Som conscients que amb pocs anys no podrem capgirar-ho tot, però si 

bastir uns fonaments que ens permetran avançar cap a un nou model 

 

Per últim, destacar el caràcter obert i flexible del pla, on podem revisar en cada moment les 

accions i propostes per tal d’adaptar-nos millor a la realitat de cada moment. 

 

1.2 Marc Teòric: Definició de joventut 

 

Aquest PLJ, basat en les línies mestres del PNJCAT (Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya), adopta la definició de la Direcció General de Joventut, que contempla dues 

formes per definir joventut. La primera, de forma declarativa (1), mostra una visió prepositiva 

i positiva de la joventut, mentre que la segona, de forma operativa (2), la defineix en termes 

d’edats: 

 

La Declarativa: 

 

 — La joventut és un període del cicle vital que, com a tal, porta associats uns canvis 

biològics i psicològics, així com d’actituds i rols socials. 
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 — Es produeixen un seguit de transicions –educatives, laborals, residencials, familiars i 

ciutadanes– que fan que l’individu passi, no sempre d’una forma lineal, d’una situació de 

dependència respecte de la seva família d’origen, que caracteritza la infantesa, a un estatus 

autònom com a ciutadà i subjecte social. 

 

 — Aquest pas es genera a partir de la construcció. La joventut és un moment de 

construcció dels projectes de vida. És un moment, per tant, d’oportunitats i presa de 

decisions.  

 

— El procés d’adquisició i d’exercici de la ciutadania i rols ciutadans; adquisició d’implicació 

comunitària i competències cíviques que fan que l’individu no sols sigui protagonista del seu 

projecte de vida, sinó també de la societat on viu.  

 

— La joventut és un col·lectiu destinat a tenir un paper protagonista en el canvi social. Les 

transformacions que tinguin lloc en la joventut d’avui tenen un efecte sobre el seu present, 

però sobretot tindran també un efecte cabdal sobre la configuració de la societat del futur 

 

 — La joventut és també un moment de construcció de les identitats personals i col·lectives. 

Els diferents processos en què viu la joventut i la caracteritzen fan que les persones joves 

optin per una manera determinada de posicionar-se en el món, una determinada manera de 

―ser jove‖, d’entendre el món, que cal tenir en compte en la definició i el desenvolupament 

de les polítiques públiques. 

 

L’operativa: 

 

La Llei de polítiques de joventut de Catalunya (a partir d’ara LPJC) recull un interval d’edat, 

dels 16 als 29 anys, i compta amb el fet que la complexitat de la joventut i la diversitat de 

polítiques que s’hi adrecen obliguen a no establir fronteres tancades 

 

Per aquesta raó i en els mateixos termes, el PNJCat 2020 mantindrà 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 seva intervenció. 
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1.3 Polítiques joventut a Catalunya 

 

1.3 a) Històric 

 

La joventut catalana ha esdevingut motor de canvi i transformació. Ha estat present en tots 

els esdeveniments cabdals dels últims anys, sent model de participació i implicació, tant en 

els moviments socials més importants, com amb la participació institucionalitzada, creant 

així un model propi de polítiques públiques. 

 

Aquesta implicació, però, no ha estat sempre en el focus mediàtic. Moltes vegades s’ha 

invisibilitat el paper de la joventut, i fins i tot s’ha estigmatitzat aquest col·lectiu, titllant-lo de 

poc treballador i de no voler estar implicat en el món públic. Tot i així, un cop més, si ho 

contrastem amb la realitat, veiem que la feina dels i les joves catalanes és i ha estat molt 

important per a la construcció de la cohesió social i per la lluita dels Drets Humans. Escoltes 

i esplais, consells locals de Joventut, moviments i associacions de barri, partits polítics i 

sindicats, organitzacions de Drets Humans i moltes d’altres vertebren un teixit associatiu ric 

que s’acaba consolidant amb grans federacions o moviments com el Consell Nacional de 

Joventut de Catalunya, que representa els i les joves associades. Per altra banda, moltes de 

les persones joves no associades, també col·laboren en la seva vida més immediata, fent 

actes puntuals o participant en activitats de cultura popular o de voluntariat. 

 

Aquestes reivindicacions i aquest activisme impregna la història de les polítiques públiques 

de joventut que, conceptualment, podem dividir en quatre grans onades: 

 

-  La primera onada (finals anys 70s): Les polítiques de joventut es centraven en el 

suport a un associacionisme en explosió que prenia el paper de representant de la 

joventut i que l’administració acceptava com a interlocutor davant del col·lectiu. 

Exemple d’aquest moment n’és la creació del Consell Nacional de Joventut de 

Catalunya (1979), que esdevindria interlocutor de l’associacionisme jove davant les 

institucions catalanes. Paral·lelament es desenvolupa la Xarxa d’Informació Juvenil, 

una de les altres apostes de la primera etapa de les polítiques de joventut, amb 

l’objectiu d’acostar la informació al col·lectiu jove i descentralitzar determinats 

serveis del Departament de Joventut. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Teià C/Pere Noguera, 12 08329-Teià 

8 

  

-  La segona onada (anys 80s-90s): Les polítiques de joventut es comencen a 

considerar les veus emergents que reclamen polítiques integrals de joventut, que 

evidentment requereixen més esforç per part de l’administració pel que fa a la 

coordinació i treball conjunt entre agents implicats. Amb l’objectiu de potenciar 

aquesta nova línia s’elabora el Pla Interdepartamental Catalunya Jove 93-94, que 

no només representa per primer cop un treball coordinat de tot el Govern, sinó que 

per primera vegada suposa una anàlisi important de la realitat juvenil. Les polítiques 

dels 80s estan únicament centrades en l’emancipació de les persones joves 

(habitatge, treball i estudis), visualitzant la joventut com una etapa curta que va entre 

la infantesa i l’adultesa i que s’ha de superar el màxim de ràpid possible. En canvi, 

durant els 90s es replanteja aquesta visió negativa de la joventut, dotant-la d’un 

millor posicionament social, establint clarament els fets diferenciadors amb les altres 

etapes vitals i expandint les polítiques públiques juvenils a aspectes com la 

mobilitat, l’oci, el temps lliure o les polítiques mediambientals. 

  

- La tercera onada (90s-00s): És a finals dels 90 quan es genera un nou punt 

d’inflexió en el camp de les polítiques de joventut. L’explosió de debats a l’entorn de 

les polítiques joves i el moment sociopolític afavoreixen que se sentin les bases d’un 

Pla Nacional de Joventut en l’elaboració del qual col·laboraran tots els agents 

implicats en polítiques de joventut del país. Aquest procés culmina el novembre del 

2000 amb l’aprovació del govern del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Esdevé 

des d’aleshores el document que defineix, impulsa i coordina les polítiques de 

joventut a Catalunya. La Secretaria General de Joventut s’encarrega d’impulsar el 

PNJC donant suport als Plans Comarcals, al Plan Generau de la Joanessa 

d’Aran i els Plans Locals de Joventut. Amb tot es passa de les polítiques de 

joventut centrades en el suport a l’associacionisme i l’oci juvenil de principis dels 80, 

a les polítiques integrals de joventut promogudes pel Pla Nacional del 2000. 

L’etiqueta de ―polítiques integrals‖ de joventut no era gratuïta. El Pla Nacional es 

basava en els anomenats 10 eixos, agrupats en dues grans línies d’actuació, la 

d’emancipació i la de participació. En la línia d’emancipació s’hi agrupen els eixos 

d’educació, treball, habitatge, salut, cultura i mobilitat. En la línia de participació els 

eixos d’interlocució, el suport a l’associacionisme i el foment de la cultura de la 

participació. En desè lloc la interculturalitat, un eix transversal a les dues línies 
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d’actuació. L’aposta del PNJC representava un precedent històric en les polítiques 

de joventut de Catalunya i esdevenia un exemple per a la resta de la comunitat 

europea. Això passa, gràcies a la interacció entre La Direcció General de Joventut i 

el CNJC i altres consells locals de joventut, com el de Barcelona, que ja havien 

començat les seves accions des de principis de la dècada dels 80. Aquesta és una 

etapa de grans inversions. Apareixen molts Punts d’Informació Juvenil, es fan 

grans inversions en infraestructures i en habitatge jove i els pressupostos, tant 

nacionals com locals, per a joventut es multipliquen. 

  

- La quarta onada (2008-2016): Amb l’arribada de la ”crisi” social, econòmica, 

política i de valors arriben les retallades. Després de l’auge de la dècada anterior, 

molts plans de joventut queden sense executar o a mig projectar. Les inversions en 

joventut queden molt malmeses i la il·lusió inicial queda en fracàs en veure que 

moltes de les promeses no es poden realitzar. La representativitat del jovent també 

queda difuminada i amb l’arribada dels nous moviments socials es canvia la forma 

d’entendre la política. Amb més del 50% d’atur juvenil i un nou model de precariat, 

que afecta de forma molt concreta als joves, s’enceten nous reptes per a aquesta 

població. Nous models de gestió i noves idees comencen a florir. És el moment 

d’enfortir l’auto-ocupació, les noves formes d’habitatge i de reclamar noves formes 

de contractes socials. Els i les joves reclamen nous models de cogestió dels 

equipaments i nous models de pressupostos participatius. També és el moment 

de construir noves aliances entre el poder públic i el jovent organitzat. Aquesta etapa 

es veu com un impàs de crisi, però també una finestra d’oportunitat per a nous 

mecanismes que queden reflectits, en part, pel segon PNJCat, però també en els 

nous PLJ. És aquí on els Plans es fan visibles com a noves vies de relació entre 

l’ajuntament del municipi i els i les joves residents. 

 

En conclusió, la participació de joves organitzats i no organitzats en el procés de la 

conceptualització de polítiques públiques de joventut en els últims 40 anys ha estat molt 

important, ja que, la inclusió del col·lectiu en la pressa de decisió ha estat crucial per 

l’evolució de les polítiques públiques, i ara en temps de crisi, ha augmentat aquest esforç. 

Tot ens indica que, tot i els canvis de realitat, la participació serà l’eix que seguirà vertebrant 

les polítiques nacionals, regionals i locals. 
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1.3 b) Marc normatiu actual 

 

Actualment ens trobem l’equador de l’execució del segon Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya (2010-2020), que és una revisió adaptada de la primera estructuració de les 

polítiques de joventut de Catalunya en el primer Pla (2000-2010). Aquest Pla penja de la 

Llei de Joventut de Catalunya (L33/2010) fonamentada en la plena competència de la 

Generalitat en aquest àmbit (art. 142 Estatut d’Autonomia de Catalunya). La llei arriba 31 

anys després del primer Estatut, que ja incloïa la competència en l’àmbit de joventut, essent 

l’última a desenvolupar-se. Tot i aquesta realitat, s’ha de reconèixer que el seu procés de 

creació va ser consensuat amb els actors principals en temes de joventut i que a l’espera de 

nous decrets i al seu desplegament total, ha millorat i ordenat la feina feta fins ara. 

 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya actual neix de la revisió i avaluació del seu 

predecessor i de la diagnosi del jovent català de 2009. Això serveix per fer un argumentari 

propi sobre la joventut, marcar una opció discursiva pròpia de jove i el més important, 

emmarcar i crear el concepte de joventut a Catalunya. Alhora també crea uns conceptes 

bàsics compartits per tots els actors participants com: 

 

- La visió: 

 

o Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes 

de  vida i les seves expectatives. 

 

o Una estructura socialment més justa. 

 

o Una societat on el jovent s’impliquin i tinguin un paper protagonista en el 

desenvolupament del seu entorn. 

 

- La missió: 

 

o Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la 

diversitat de formes i models de vida. 

 

o Apoderar el jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu 

com a ciutadà en el conjunt de la societat. 
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- Els reptes: 

 

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

 

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

 

o Repte 3.- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves.  

 

o Repte 4.- Promoure una vida saludable de les persones joves. 

 

o Repte 5.- Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 

participació en allò col·lectiu de les persones joves. 

 

o Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè 

l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors. 

 

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

vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes 

d’organització col·lectiva. 

 

- Els objectes: 

 

o Polítiques orientades a les transicions o processos d’emancipació. 

 

o Polítiques orientades a les necessitats de benestar. 

 

o Polítiques orientades a l’entorn que condiciona les oportunitats i les 

necessitats dels joves. 

 

- Els aliats: 

 

o L’associacionisme. 

 

o La internacionalització de la joventut catalana. 
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o Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 

 

o La llengua Catalana. 

 

- Els principis rectors: 

 

o Participació 

 

o Transformació  

 

o Integralitat 

 

o Qualitat 

  

1.4 El jovent a Catalunya avui  

Les dades més completes de joventut (16-34 anys, com s’ha definit anteriorment) que tenim 

actualment són les de l’Enquesta de joventut de l’Observatori Català de Joventut de l’any 

2012. Si observem aquestes dades creuades amb les dades estadístiques primàries i 

secundàries de l’IDESCAT i del CNJC podem crear un imaginari de l’Estat de la joventut 

avui en dia. 

 

La població total de Catalunya l’any 2012 era de 7.434.295 persones de les quals un 24,7% 

són joves, que si ho comparem amb el pes de 1975 (33%) veiem que és una forta caiguda 

en el pes relatiu de població. Un 40% de les persones migrants que s’han incorporat a 

Catalunya des de l’any 2000 són joves. El 29,7% dels joves catalans l’any 2011 va néixer 

fora de l’Estat espanyol. Els marroquins són la primera nacionalitat després de l’espanyola, 

seguida dels romanesos. 
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1.4 a) Educació formal 

 

En l’enquesta de joventut ens trobem un total del 30,3% dels joves entre 15 i 34 anys que 

estan estudiant. Un 4,9% estan fent estudis secundaris obligatoris (ESO), un 10,4% ho fan 

en estudis secundaris no obligatoris (Batxillerat, i CF mig i superior i altres modalitats) i el 

15% són a la Universitat (Graus, diplomatures, llicenciatures, màsters i doctorats). La resta 

dels joves, un 69.7% està treballant o a l’atur. Si es vol més informació de la situació laboral 

podeu mirar l’apartat d’ocupació. 

 

Seguint amb la visió d’anàlisi dels estudis veiem que el 18,2% no ha acabat l’educació 

obligatòria, el 18,5% ha obtingut el títol de la ESO o EGB i el 35,8% té un títol secundari 

post-obligatori. Finalment el 27,5% de la població jove ha acabat la universitat. 

 

En aquestes dades, si fem una anàlisi comparativa veiem una gran diferència entre el 

gènere i la procedència de les persones. 

 

Si posem el focus en el gènere observem que mentre el 14,9% de les dones no han acabat 

cap estudi els homes se situen en el 21,4%. Si pel contrari ens fixem amb els estudis 

universitaris i post-universitari veiem que un 34,4% de les dones n’han finalitzat algun, 

mentre que ho fan el 22.9% dels homes. Per tant, hi ha una clara masculinització de 

l’abandonament escolar precoç i una alta feminització dels estudis universitaris. 

 

Pel que fa la discriminació per procedència també és important. Tenim que el 12,7% de les 

persones joves nascudes a Espanya no tenen cap mena d’estudi i la xifra s’eleva fins al 

29% dels nascuts fora de l’Estat. La xifra s’inverteix clarament quan ens fixem amb els 

estudis post obligatoris. Mentre el 71,3% dels joves nascuts a l’Estat espanyol tenen algun 

títol post-obligatori, la xifra dels nascuts fora de l’Estat és del 47,2%. Per tant, veiem una 

clara diferència entre els joves nascuts a l’Estat i els que no ho son. 
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1.4 b) Ocupació 

 

 

 

El 42,3% dels joves catalans estan ocupats, segons dades estadístiques de l’Enquesta 

de Població Activa. Això vol dir que hi ha 19.200 llocs de treball jove més que en la mateixa 

època que l’any anterior. Tot i així, si ampliem el focus i veiem les dades històriques des de 

2007 s’han destruït el 49,1% de llocs de treball ocupats per joves. Això vol dir que a 

Catalunya a l’any 2007 hi treballaven 847.000 joves i ara ho fan una mica més de la meitat, 

431.900. El sector serveis és el que ocupa a més gent jove (81,1%)   

 

La precarietat dels contractes ha augmentat. Les dades de 2007 a 2010 ens indiquen que el 

nombre de treballadors temporals va disminuir, ja que van ser els primers en ser 

acomiadats. Aquesta xifra va canviar al 2010 on any rere any les xifres de temporalitat han 

augmentat fins al 45,7% del total dels contractes. 
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Pel que fa la relació amb els mitjans de producció, el 3,2% dels joves són empresaris, 

mentre que el 8,4% són autònoms i el 88,4 és treballador per tercers . Dels treballadors i 

treballadores d’empresa el 16,4% ho fan en el sector públic i el 83,5% ho fa en el privat. 

 

Entre les raons per ser autònom hi ha tres dades interessants. La primera és que el 20,1% 

volia ser el seu propi cap. La segona és que el 20,5% s’està ocupant del negoci familiar i el 

22,1% diu que l’empresa per a la qual treballa prefereix que sigui autònom. Aquesta última 

dada fa referència als falsos autònoms i a la reducció dels drets laborals que tenen molts 

joves. 

 

És interessant també reflectir el canvi en el sectors d’activitats. Si a l’any 2007 hi havia un 

2,2% de joves treballant en el sector primari, un 25,9% en la indústria, un 8,7% en la 

construcció i un 63,3% en el sector serveis, veiem que en el 2012 tots els sectors 

disminueixen i són absorbits pel sector serveis. El sector primari cau un 0,6%, la indústria 

un 12% i la construcció ho fa un 2,6%. Els serveis, sobretot per la pujada del turisme, 

augmenten fins a ocupar el 78,3% dels i les joves catalans. 

 

Una dada sociològicament important és que el 51,9% de les persones joves treballen de 

forma sobrequalificada. Això vol dir que el mercat laboral jove no és compatible amb les 

habilitats de la nostra població jove, tot i que el 65,4% dels i les joves afirmen tenir una feina 

força ajustada al seu camp d’estudi. 
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 1.4 c) Atur 

 

 

 

L’atur juvenil disminueix 5,6 punts i se situa al 27,8%, molt lluny del 39% assolit al 2013. Tot 

i així hi ha 166.000 joves a l’atur en tot Catalunya. Com en el cas dels estudis l’atur es 

distribueix diferent entre els diferents segments poblacionals joves. L’atur també té un biaix 

de gènere, ja que hi ha més nois aturats registrats (29,2%). Aquesta xifra s’eleva si ens 

enfoquem en els més joves (16-18 anys) amb el 59,3%, els que no han acabat els estudis 

post-obligatoris amb el 42,5% i els joves migrants amb el 36,3%. Per tant, aquestes dades 

ens expliquen que les polítiques d’ocupació i ocupabilitat tenen diferents públics, i aquests 

s’han d’abordar de forma diferent. 
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Finalment, també ens centrem en les dades d’atur de llarga durada i de cobertura. Hi ha 

més del 36% dels joves que no tenen feina des de fa més d’1 any. L’altra xifra a destacar és 

que només l’11,2% del jovent aturat rep un subsidi o una prestació. 

 

Pel que fa als motius d’estar a l’atur veiem que el 46% dels joves han finalitzar el contracte i 

el 33,4% van ser acomiadats. Aquestes dades donen suport a la teoria de la precarització 

de la feina juvenil. 

 

Pel que fa la inactivitat, el 36,3% dels joves ho estan per tenir cura de fills o filles i un 

destacable 20,3% assegura no estar fent cap altra activitat. Les primeres dades ens 

demostren la poca possibilitat de compatibilitzar tasques familiars amb la vida laboral a 

Catalunya, i demostra que seguim essent un país on el model de seguretat social és el 

Mediterrani. 
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1.4 d) Emancipació residencial 

 

Comencem aquest apartat dient que un 36,4% dels joves han viscut sempre a la llar 

d’origen, mentre que el 4% és retornat i el 58,1% està emancipat. Les dones estan 8 punts 

més emancipades, residencialment parlant, que els homes. Per franges d’edat entre els 15 i 

els 19 anys hi ha un 13,4% emancipats i dels 30 als 34 hi ha més d’un 10% de persones 

que viuen a la llar inicial. 

 

Amb les dificultats per pagar l’habitatge entre les persones joves de Catalunya. Un 60% no 

té mai o gairebé mai problemes, el 20% en té rarament, un 12% també rarament i un quasi 

6% en té sempre. Aquest problema s’incrementa quan les persones són originàries de fora 

de l’Estat espanyol. El 10,5% d’aquest joves té un problema crònic de pagament de 

l’habitatge habitual i un 25,5% té problemes sovint, mentre que un 38,7% declara no tenir 

mai problemes. 

 

Pel que fa a l’estalvi, un 46% va declarar que va poder estalviar, mentre que el 53,5% va dir 

que no havia pogut estalviar.  De mitjana, les dones van estalviar 157,2 euros/mes i els 

homes 211,1 euros/mes. Com en els altres indicadors, els nascuts fora de l’Estat espanyol 

tenen unes dades inferiors a la mitjana, mentre que el 48,2% dels nascuts a l’Estat van 

poder estalviar el 77,6%, els nascuts fora no ho van poder fer. 

 

1.4 e) Salut 

 

Salut mental 

 

Mentre que el 68% dels joves i les joves estan contents i contentes amb la seva vida, el 

21,3% de les noies i el 15.5% del nois estan deprimits, angoixats o tenen ansietat. El 

9,2% dels i les joves han tingut un accident de cotxe i el 29,4% havia pres un medicament 

en els darrers 2 dies. 
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Addiccions  

 

El 32,6% dels joves fumen tabac i el 13,3% haixix, essent 6 punts més en els nois (16,3%) 

que en les noies (10,3%). També el 26,3% de les noies i el 39,3% dels nois s’han 

emborratxat en el mes anterior a l’enquesta. 

 

Salut efectivo-sexual 

 

El 74,1% dels i les joves han mantingut relacions sexuals en els darrers 3 mesos i el 20,1% 

ho va fer sense cap mètode anticonceptiu. Les dones n’utilitzen 6 punts més que els homes. 

La població més jove (15-19 anys) és la que més l’utilitza (95,4%) i el percentatge cau entre 

la població quan més gran és fins als 34 anys, que és del 68,8%. Els percentatges també 

varien segons la procedència. Mentre que el 82,7% dels nascuts a Espanya utilitzen 

mètodes anticonceptius, només ho fan el 59,8% dels nascuts fora l’Estat. 

 

Orientació 

 

L’ús del servei d’orientació personalitzada va ser del 16,4% en el  cas de alimentació, el 

25,5% sobre drogues i 29,2% sobre sexualitat o afectivitat. El percentatge és molt diferent 

entre talls d’edat, essent molt utilitzat entre els 15 i els 19 i molt poc entre els 30 i 34. 

 

Salut laboral 

 

Pel que fa els accidents laborals el 5,3% de les dones i l’11% dels homes han tingut un 

accident laboral, mentre que el 28,8% de les dones i el 17,3% dels homes han tingut una 

malaltia derivada de la feina. 

 

1.4 f) Llengua 

 

Un 31,3% dels joves catalans tenen com a llengua materna el català, en canvi un 

46,2% tenen el castellà i un 4,7% tenen les dues. La resta, més de 18 punts, tenen 

d’altres llengües maternes. Tot i així, veiem que com més joves són les persones més 
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s’utilitza el català a casa. Pel que fa als i a les joves de 15 a 19 anys utilitzen el català a 

casa un 38,5%, mentre que els que tenen de 30 a 34 any l’utilitzen una mica més del 27%. 

A aquesta dada se li pot sumar el 30,3% de joves que parlen només català o més català 

que castellà durant el dia a dia ver el 38,6% dels que utilitzen més el castellà que el català o 

només el castellà. 

 

També els resultats són molt diferents si parlem de territori. A les Terres de l’Ebre més d’un 

50% parlen amb els seus amics o amigues en català, en canvi ho fan un 44% a les 

comarques centrals. A Ponent i Alt Pirineu ho fan un 38% i a la resta ho fan menys de 30 

punts amb interès especial a les comarques barcelonines, que ho fan només un 11%. 

 

1.4 g) Cultura i oci 

 

Temps lliure 

 

Pel que fa el temps lliure del jovent català podem veure que mentre un 17,6% reconeix que 

va molt o força a la discoteca un 82,4% diu anar-hi poc o gens. És evident un canvi 

d’assistència per edat, ja que mentre més d’un 30% de joves d’entre 20 i 24 anys va molt o 

força a la discoteca, només ho fa un 6% de persones entre 30 i 35 anys. 

 

També es veu un clar biage entre població nascuda a l’Estat espanyol i els migrants. Mentre 

el 63,3% dels nascuts a casa nostra reconeixen que van a la discoteca, només un 39,7% 

dels nascuts a fora ho fa. 

 

Lectura 

 

La lectura per plaer mostra una deferència significativa de gènere. Mentre que el volum de 

dones joves assídues a la lectura supera per poc el 50%, els homes joves no passen del  

35%. Per la part baixa, les dones que no llegeixen mai són un 13,3% i els homes un 27,5%. 
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Esport 

 

Pel que sembla, en l’estudi de gènere en l’esport és inversament proporcional a la lectura. 

Mentre que el  66% dels nois practiquen esport regularment, només el 41,1% de les noies 

ho fa. En la part més sedentària trobem que els nois que no practiquen mai esport són un 

8,3%, mentre que les noies cobreixen un 19% del total. 

 

Viatge 

 

Pel que fa a viatjar fora de Catalunya el 28,8% reconeix viatjar molt o força, un 43,2% ho fa 

poc i un 28% no ho fa mai. 

 

Oci 

 

Podem considerar que l’oci que tendencialment agrada més als nois que a les noies són els 

videojocs. El 12,4% dels nois hi juguen molt, mentre que entre força i no gaire ho fan el 

51,3%. Pel que fa a les noies, només reconeixen jugar molt el 2,4% mentre que el 69,1% 

diu no fer-ho mai. 

 

Política 

 

Un dels indicadors més febles entre el jovent català és la participació en actes polítics. 

Mentre que el 0,6% participa molt en aquest tipus d’acte, el 85,1% argumenta no participar-

hi mai. Les dades no varien extremadament encara que fem un focus de gènere, d’edats o 

de procedències. 

 

Religió 

 

Els actes religiosos tampoc són molt recurrents en el temps lliure de les persones joves 

nascudes a l’Estat espanyol.  El 91,2% assegura no participar-hi mai. Hi ha una gran 

diferència amb els nascuts fora de l’Estat, ja que el 29,5% hi participa regularment i només 

el 48,4% assegura no participar-hi mai. 
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Teatre, cine i espectacles 

 

Els hàbits tradicionals d’oci (teatre, cinema i altres espectacles) tampoc són les activitats 

més reconegudes pels joves catalans. Mentre que el 27,2% assegura no anar mai al cinema 

i el 45,1% fer-ho poc, el 53,6% no va mai al teatre i el 74,4 tampoc a la dansa, òpera o 

música clàssica. La música moderna tampoc entra dins dels hàbits dels joves catalans, ja 

que només el 20% va a concerts normalment i el 42,4% no hi va mai. Finalment, els museus 

tampoc atreuen a aquesta part de la població, ja que el 52,1% no hi va mai i només l’11% 

ho fa molt o força. 

 

Altres 

 

En canvi, el 55,5% assegura quedar amb amics i amigues i passar llargues estones al carrer 

o a la plaça i un 47,2% acostuma a anar de compres habitualment. Si a aquestes dades els 

sumem el 76,8% de la població jove que diu que acostuma anar a passejar podem veure 

quin consum de temps lliure té el jovent actual. 

 

Xarxes socials i altres TIC 

 

Pel que fa a l’entrada d’informació escrita, més del 38% de joves llegeixen regularment la 

premsa en paper, el 40% s’informa per diaris digitals i el 58% ho fa a través de blogs o 

altres webs. 

 

D’altra banda, pel que fa a l’ús de les TIC, veiem que el 21,5% dels i les joves diuen xatejar 

molt i el 24,9 assegura no fer-ho mai. El 65,7% diu utilitzar molt o força les xarxes socials, 

tot i que el 16,3% diu no utilitzar-les i gairebé el 38% mira o escolta la radio i la televisió per 

Internet. 
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1.5 La realitat del Maresme  

1.5 a) Població 

 

Com en el cas de l’enquesta general de joventut de l’OCJ, el CC Maresme elabora un estudi 

sobre la realitat juvenil a la comarca. Les dades següents es poden trobar en aquest informe 

que beu d’IDESCAT, INE i dades del padró municipal. 

 

Des de 1998 la població general al Maresme a augmentat de 329.488 a 439.512 

habitants. Mentre que a Catalunya la població ha augmentat el 4,8% a l’àrea metropolitana 

ho ha fet només el 0,36% i al Maresme ho ha fet per sobre de les dues mitjanes, un 5,6%. 
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De fet, tal i com observem en el gràfic 2 i hem comentat en d’altres ocasions, l’any 2007 va 

suposar un punt d’inflexió en el creixement poblacional de la comarca en el sentit que a 

partir d’aquell any els creixements han estat molt més lleus. De tota manera, en el període 

1998-2015 la població de la comarca va créixer un 6,1%, xifra que en termes anualitzats 

representa un increment del 0,748%. 

 

 

Si fem un estudi comparat veiem que els joves (15-29 anys) són un 10% de la població del 

Maresme, un nombre molt proper a la mitjana de l’àrea metropolitana i de Catalunya. 

Aquesta població ha caigut molt des de 2008 i sobretot al 2012, quan el saldo de joves a la 

comarca va ser negatiu. 
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Pel que fa la població estrangera, al Maresme ocupa un 10,77% del total de la 

població. Aquesta xifra ha caigut en els últims anys de crisi, ja que va arribar al seu màxim 

al 2010 amb un 12,5%. Aquest col·lectiu està bàsicament en edat de treballar (25-45 anys)i 

ajuda a capgirar la piràmide poblacional. 

 

La distribució entre homes i dones, tot i que poc a poc, es va apropant. Podem veure una 

clara població masculina quan parlem de nacionalitat. Ara mateix, podem veure com la 

població jove migrada ha baixat i es perpetua aquella que ja ha fet arrels en el territori amb 

una població majoritàriament adulta jove. Tot i així, la població estrangera segueix essent 

molt més jove que la nacional, ajudant a corregir els dèficits en les edats productives. 
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Si considerem específicament la població jove estrangera, aquesta va començar a créixer a 

partir 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 representen el 13,93% de la població juvenil 

(12-29 anys) del Maresme. 

 

 

Pel conjunt del Maresme i sense considerar l’espanyola, les nacionalitats per continents 

amb un major pes són les africanes, amb un pes del 6,48% de la població juvenil 

estrangera, seguides per les d’Amèrica del Sud (2,52%), la resta de la UE (2,16%), Àsia i 

Oceania (1,18%), Amèrica Central i del Nord (0,88%) i la Resta d’Europa (0,70%). 

 

Per països, les cinc nacionalitats més presents a la comarca, sense considerar l’espanyola, 

són les següents: marroquina (4,31%), gambiana (1,03%), xinesa (0,81%), senegalesa 

(0,63%) i italiana (0,56%). En tots els casos el pes és inferior a aquell vist per l’any 2013. 
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1.5 b) Formació 

 

Amb les dades agregades d’estudis de 2011 veiem que amb població de més de 16 anys al 

Maresme tenim un 22,67% de la població amb estudis primaris o menys, gairebé un 

punt menys si ho comparem amb Catalunya. El 29,77% de la població té la ESO (28,32% 

a Catalunya) i el 27,63% té Batxillerat o Cicles formatius, igual que la mitjana catalana. El 

19,73% té estudis universitaris, mig punt per sota la mitjana catalana. 

 

 

 

Començant per la formació obligatòria veiem que en els últims anys els estudiants no han 

parat de créixer. Aquest creixement ha estat desigual entre escola pública o 

privada/concertada, ja que mentre la primera absorbia molts dels estudiants, la segona 

s’estancava i en perdia. L’any 2014-2015 hi havia 17.718 estudiants d’ESO al Maresme, 

dels quals el 10,44% eren migrants, un percentatge inferior a l’àrea metropolitana (11,85%) i 

a Catalunya (13,27%). Tot i això, aquesta població, en la seva majoria, es troba estudiant en 

escola pública (70,38%). 

 

La taxa de graduació de la ESO és d’un 89,04%, un punt per sobre de la mitjana catalana. 

Tot i que segueix sent baixa, té un increment de millora anual des de l’any 2000. Si fem un 

estudi de gènere, veiem que les noies tenen un 91,72% d’èxit escolar, mentre que els nois 

rebaixen aquesta xifra en 5,19 punts fins al 86,53%. Per tant, veiem que les dones superen 

de molt la graduació de l’educació obligatòria. 

 

La taxa de no graduats va ser del 32,31% al Maresme el curs 2000-01, per sobre de la 

mitjana catalana (27,16%). L’evolució, des d’aleshores, ha tendit a la baixa fins a situar-se 
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en el 10,96% en el curs 2014-15. Aquesta taxa ha estat inferior a la registrada pel conjunt 

de Catalunya, del 12,27%, àmbit pel qual la taxa ha seguit, també, una tendència a la baixa. 

 

En la transició estudi-estudi o estudi-món laboral, és interessant veure l’índex 

d’escolarització als 17 anys, ja que permet veure quina és la voluntat real de seguir formant-

se. Al Maresme el 66,80% dels joves de 17 anys van seguir formant-se durant l’any 2013. 

És una xifra inferior a la de Catalunya que té un 73,65% de mitjana. 

 

Un cop graduats i graduades de la ESO, l’any 2013 el 43,56% dels estudiants van decidir 

fer un Cicle Formatiu, mentre que el 56,44% van optar pel batxillerat. Això dona una 

tendència a l’augment dels cicles formatius en detriment del batxillerat que pot venir donada 

per la millora social de la tasca professionalitzadora dels cicles i per l’augment de l’oferta 

curricular. 

 

Aquestes dades agregades donen un índex d’escolarització als 17 anys del 68%. Aquest 

índex que mesura la voluntat individual de seguir estudiant quan tens opcions de treballar 

ha augmentat en els últims anys fins a ser la dada més alta des de l’any 2000. Tot i així 

segueix per sota de la mitjana catalana que és del 74,86%.  

 

La mobilitat per estudiar és una conseqüència clara de molts municipis del Maresme. 

Aquells que, com Teià, no tenen tot el cicle de vida estudiantil en el poble generen població 

―expulsada‖. Si els agreguem veiem que el Maresme té 14.000 estudiants que es mouen de 

comarca per seguir la seva vida estudiantil. Molta de la mobilitat que es genera és dins de la 

mateixa comarca. És clar l’exemple de Mataró en aquest cas. Tot i així quan més alt és el 

nivell d’estudi, més es desplaça la població, generant un perjudici de temps i diners a les 

persones de la comarca que volen seguir estudiant. 

 

1.5 c) Situació laboral 

 

Com a punt inicial cal dir que el Maresme és una comarca terciaritzada on els serveis són 

el 70,80% de la producció econòmica. La indústria ocupa el 20,26%, sent el segon 

sector de la comarca i en tercer lloc tenim el sector immobiliari i les obres públiques amb 
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un 7,55% del PIB. Finalment tenim el sector primari que és un 1,39%. La translació entre 

el PIB i els llocs de feina ocupats són paral·lels. 

 

Com en el cas dels estudis, el Maresme també expulsa treballadors. En aquest cas es tenen 

calculades unes 56.000 persones residents a la comarca que marxen per raons de feina, 

sobretot al Barcelonès i al Vallès Oriental. La ràtio existent és que de cada 100 persones 

que expulsa el Maresme en rep 23, segons l’estudi fet pel CC Maresme. 

 

La població activa jove ha disminuït. Hi ha dues possibles causes. La primera és que la 

piràmide de població s’ha encongit per la base i, per tant, hi ha menys persones per 

treballar. La segona és que la crisi ha comportat una reducció de persones actives 

laboralment. Si veiem en números relatius l’any 2005 la població activa era del 26,47% i al 

2013 ho era el 17,82% de les persones entre 16 i 29 anys. 

 

  

La diferent participació en l’activitat segons el sexe que hem vist en el conjunt de la població 

activa es replica en el col•lectiu juvenil. Així, si l’any 2005 la població activa jove estava 

conformada per un 55,47% de nois i un 44,53% de noies, el 2013 els nois representen el 

53,72% de la població activa juvenil i les noies el 46,28%. Per tant, també en aquestes 

edats les dones participen menys del mercat de treball. Les raons d’aquest comportament, 

però, són diferents. En el cas de les dones joves, aquestes són menys actives, generalment, 

per una major permanència en el sistema educatiu mentre que en el cas de les dones 

d’edats més avançades hi trobaríem una explicació cultural i de generació per la qual, en 

temps més antics, les dones romanien sempre o en major proporció en la inactivitat. 
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El fenomen estructural de transició del sistema educatiu al mercat de treball queda un cop 

més palès en el gràfic amb el brusc augment de la població activa en el grup quinquennal 

20-24 anys. Un salt  important es produeix també en el tram 25-29 anys. L’any 2013 el pes 

de la població activa en el tram 16-19 anys és de l’1,53%, el qual augmenta fins al 6,37% en 

el tram d’edat 20-24 anys i fins al 9,92% en el tram 25-29 anys. Respecte l’any anterior 

observem una reducció del pes de la població activa en tots tres trams. 

 

El 35% de la població inactiva és jove. Això dona suport a la teoria de la inactivitat per 

allargament de la vida estudiantil. 

 

L’atur registrat ve donat històricament per dos fets. L’estacionalitat de les feines al 

Maresme, donada pel turisme de platja, i la feminització de l’atur. Tot i així, la destrucció de 

feina en sectors molt masculinitzats han fet solapar el nombre d’aturats entre homes i 

dones. 

 

Cal destacar que les dades que ens ofereixen són d’atur registrat i que com que molts joves 

no cobren cap prestació i els aturats no estan obligats a registrar-se, hi ha un elevat atur 

juvenil ocult. Hi ha una sèrie de feines que no estan regulades i que molts joves realitzen 

sense declarar, com pot ser el cas de les classes de reforç, els canguratges...  Tenint en 

compte aquests condicionants, l’atur jove del Maresme el 2013 és del 13,6%, més d’un punt 

per sobre de l’àrea metropolitana i de Catalunya. Aquesta xifra es va reduir en els últims dos 

anys, ja que molta de la població va passar a ser inactiva o a no registrar-se. Si fem un 

focus a la formació veiem que el 76,04% del aturats joves tenen estudis bàsics, en canvi el 

17% dels aturats tenen estudis post-secundaris.  Si l’estudi el fem de gènere, veiem que hi 

ha més homes aturats a les primeres franges d’edat, ja que les dones allarguen més la vida 

estudiantil. Tot i així quan augmentem l’edat i els estudis, veiem que aquesta tendència 

canvia i són les dones les que pateixen més atur. 

 

De fet, les diferències en l’atur registrat per sexes s’atenua a mesura que les edats avancen. 

En el tram 16-19 anys els homes són el 61,68% dels aturats i les dones el 38,32%. Pel tram 

20-24 les diferències s’atenuen de manera que els nois són el 55,77% dels aturats i les 

noies el 44,23%. En el tram 25-29 anys les diferències segueixen existint si bé en un grau 

molt menor, els nois són el 51,8% del jovent aturats d’aquestes edats i les noies el 48,2%. 
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Per acabar, afegir que el pitjor mal que te l’ocupació jove al maresme és la temporalitat. Al 

2013 el 89,49% dels nous contractes eren temporals, cosa que dificulta les capacitats 

emancipadores dels i les joves del Maresme. 

 

   

  

1.6 Dades de Teià 

 

1.6 a) Població  

 

En aquest apartat les dades són extretes del padró municipal, de les dades agregades del 

CC Maresme, de l’estudi realitzat pel Consell Municipal d’Educació i de l’enquesta de Salut 

2016. 

 

La població jove de Teià l’any 2015 era de 1.187 persones, un 19,03% de la població del 

poble. Això vol dir que des de l’any 2000 ha disminuït un 10,1%, amb una intensitat més 

elevada els dos últims anys on el descens ha estat d’un 1,3%. 

  

El 4.63% de la població jove és nascuda fora de l’Estat espanyol, això vol dir que a Teià hi 

viuen 55 persones joves nascudes fora l’Estat espanyol. El 1,35% dels migrants venen 

de països dins la UE i la majoria de la resta són de països africans i llatino-americans. Si la 

comparem amb la mitjana del Maresme, veiem que és extremadament més baixa, 

comparada amb la mitjana metropolitana i catalana que és 15 punts superior. 
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1.6 b) Educació 

 

La població infantil i juvenil segmentada per edats corresponent als trams educatius ens 

indica que el tram més nombrós és el que actualment assisteix a l’escola per a cursar 

l’Educació Primària, superant els 400, seguit del tram de 12-15 que són els que 

assisteixen a l'Educació Secundària Obligatòria, que s'acosta als 275. Si observem 

l'evolució en els darrers 15 anys, a la pàgina següent, es veu un lleuger creixement en les 

franges de 3 a 12 anys, però no és remarcable. En canvi, sí que ha augmentat en aquests 

anys l'oferta educativa proporcionant al municipi una continuïtat entre els 0 i els 16 anys. 

 

Població en edat escolar. Teià 2014. 

 

Font: IDESCAT. 
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Evolució de la població en edat escolar. Teià 2001-2014: 

 

 

Font: IDESCAT. 

  

 Comparativa municipi - comarca. 2014. 

Indicadors de població 2014 Teià Maresme 

Població de nacionalitat estrangera 3,67% 10,31% 

Població nascuda a l’estranger 7,3% 13,3% 

Taxa de població de 0-18 anys 20% 17% 

Taxa de població de 0-2 anys 2,6% 3% 

Taxa de població de 3-16 anys 15,3% 15,4% 

Índex de població de 65 i més anys 18% 39% 

Renda familiar disponible bruta  per 25.200 17.100 
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habitant[1] (euros, 2010) 

Font: IDESCAT. Padró municipal d’habitants. 2014. 

 

Oferta educativa: 

 

Pel què fa a l'educació reglada, el municipi de Teià compta amb oferta educativa de 

titularitat pública en tots els trams de l’educació dels 0 als 16 anys: 

 Escola Bressol Els Galamons (educació infantil 0-3 anys) 

 Escola El Cim (educació infantil 3-5 anys i educació primària) 

 Secció de l'Institut Turó d'en Baldiri (educació secundària obligatòria) 

 

D’altra banda, a Teià no hi ha oferta ni pública ni privada de formació reglada de Batxillerat, 

tot i està adscrit a l’Institut Maremar, Cicles de Formació Professional, Programes de 

Formació i Inserció (antics PQPI), Formació Ocupacional ni Centre de Formació de 

Persones Adultes. El centre de referència és l’Institut Maremar. 

 

Alumnat matriculat a Teià. Curs 2012-2013: 

 

Font: Departament d’Ensenyament. 

  

 

 Població resident Alumnes 

matriculats 

al municipi 

Taxa 

d’escolarització 

al municipi
1 

Educació Infantil (1r cicle) 0 a 2 anys 162 100 61,7% 

Educació Infantil (2n cicle) 3 a 5 anys 185 152 72,4% 

Educació Primària 6 a 11 anys 412 357 68,7% 

ESO 12 a 15 anys 272 198 57,0% 

Batxillerat + CFGM 16 a 17 anys 122 No hi ha oferta 

  
CFGS 18 a 19 anys 141 

TOTAL 0 a 19 anys 1.294 807 51,9% 
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Mobilitat escolar. Curs 2012-2013: 

  Alumnat d’altres 

municipis matriculats a 

Teià
2 

Alumnat de Teià 

matriculat a fora del 

municipi
3 

Taxa d’escolarització 

fora del municipi
4 

  

Educació Infantil (2n cicle) 

18 54 29,2% 

  

Educació Primària 

74 136 33,0% 

  

ESO 

43 112 41,2% 

Batxillerat No hi ha oferta 99 81,1% 

CFGM No hi ha oferta 34 27,9% 

GFGS No hi ha oferta 48 34,0% 

TOTAL 135 483 37,3% 

Font: Departament d’Ensenyament 

 

Mobilitat estudiantil a la ESO 

 

 

 

 Mobilitat estudiantil al batxillerat 
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*El Masnou és el centre de referència dels alumnes de Batxillerat.  

 

Mobilitat estudiantil al CFPGM 

 

Mobilitat estudiantil al CFPGS 
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Rendiment escolar: 

Indicadors de rendiment escolar: Curs 2014/15 

Nº d'alumnes en el projecte Fènix (diversificació curricular) 8 

Nº d'alumnes amb Pla Individualitzat 19 

Nº d'alumnes que han abandonat l'ESO i derivats a PQPI* 2 

Taxa de graduació de l'ESO* 90% 

Nº d'alumnes que no han obtingut el Graduat* 10% 

Nº d'alumnat que han repetit algun curs 15 

Nº d'alumnes que estan repetint el curs actual 4 

Nº d'alumnes repetidors que han obtingut el Graduat 0 

Alumnat que passa de curs amb matèries suspeses 20 

Font: Secció de l'Institut Turó d'en Baldiri de Teià. (*) Fan referència al curs passat 

 

Continuïtat després de l'ESO. Teià, 2014/15: 

Alumnes que 

van finalitzar 

l'ESO el curs 

passat: 

  

Curs 2014/15 

1r Batxillerat CFGM Repeteixen 4t 

ESO fora 

No estudien 

40 30 8 1 1 

Font: Secció d' Institut Turó d'en Baldiri de Teià. 

 

1.6 c) Ocupació a Teià 

 

Pel que fa la població jove activa de Teià, l’any 2015 era de 662 persones, un 19,89% de la 

població activa del poble, un punt menys que la del Maresme i a dos del nivell de l’àrea 

metropolitana i de Catalunya.  
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1.6 c) Salut 

 

Les dades reflectides en aquest informe estan extretes d’una enquesta feta durant el 

desembre de 2016 a alumnes de 4t d’ESO de l’institut Turó del Baldiri. Tot i que les dades 

reflecteixen persones que no viuen a Teià tot i estudiar-hi i no poden ser extensives 

directament a tota la població jove, ens mostra un reflex de la situació al municipi. 

 

Veiem que en conductes de risc sobre alcohol i drogues el 84% han fumat alguna vegada i 

el 58% és fumador habitual. 
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Pel que fa a l’alcohol, pràcticament tots i totes l’han provat. Es veu un clar consum d’alcohol 

de caps de setmana, tot i que molts d’ells i elles també en consumeixen en trobades 

familiars.  
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Pel que fa a altres tipus de consum de drogues, el 68% dels joves han provat la marihuana. 

Fent un focus de gènere veiem que el 89% dels nois n’han consumit i les noies no arriba a 

la meitat. Si analitzem l’edat d’inici dels què han consumit tabac comprovem que el jovent fa 

el seu primer cigarret amb 12,4 anys i un any després (als 13,2) s’inicien amb la marihuana. 
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Seguint parlant sobre drogues veiem que el 36% dels joves enquestats diuen haver 

consumit marihuana l’última setmana i un 20% ho han fet l’últim mes. Per tant, quan 

observem el gràfic veiem que més d’un 50% dels joves són consumidors habituals de 

marihuana. Pel que fa a la percepció de perillositat, mentre que la marihuana i l’haixix tenen 

una visió de poc perilloses, la resta de drogues tenen una alta visió de perillositat.  

 

 

 

Pel que fa a la salut mental, un 56% dels joves estan massa cansats tot el dia i no tenen cap 

motivació per fer cap activitat. El 36% dels joves estan molt sovint nerviosos o en tensió 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Teià C/Pere Noguera, 12 08329-Teià 

45 

mentre que un 50% ho està de vegades. L’última dada important ens fa saber que el 21% té 

problemes per dormir sempre o sovint i el 31% els té a vegades. 

 

Finalment i en menor mesura, hi ha entre un 6 i un 11% dels nois i noies que estan 

deprimits, desesperançats pel futur i/o enfadats sempre i un 39% ho està a vegades. 

 

Tot i aquestes dades, tenen una autoconcepció bona de la seva salut, segurament perquè 

no obvien la salut mental  i només conceben la física. 

 

Tot i aquestes dades, tenen una autoconcepció bona de la seva salut,  i és perquè, 

majoritàriament, no relacionen la seva salut mental amb la física. 
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Quan preguntem sobre situacions d’abusos veiem que el 17% han patit burles o insults 

mentre que el 8% han patit cops o amenaces i el 18% han estat marginats. Per part dels 

agressors, el 51% confessa haver-se burlat d’algú, el 5% haver pegat i el 38% haver 

rebutjat. 

 

Pel que fa a les agressions sexuals, el 8% de persones diuen haver-ne patit. Si ho dividim 

veiem que ho han patit l’11% de les noies i el 5% dels nois, sobretot al carrer on ho ha patit 

un 8,1%, i el 2,7% a l’institut o l’escola. 
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Veiem per això que el 8% dels joves mai han explicat que han estat maltractats i només el 

5,4% ho explica als tutors i tutores. 
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1.6 d) Oci 

 

El 13,5% surten dos cops per setmana, el 25% un cop i el 50% entre 1 i 3 nits al mes. Si 

veiem l’hora de tornada, el 50% ha de tornar abans de les 2 de la matinada i un 30% entre 

les 2 i les 4. 

 

 

Els màxims interessos són connectar-se a les xarxes socials, escoltar música i mirar la 

televisió, mentre que l’oci menys valorat és llegir, jugar a la consola o anar al cine o al 

teatre. 

 

 

 

Pel que fa als problemes amb Internet també són importants. El 51% dels joves desatenen 

les seves obligacions per connectar-se, el 62% deixen de practicar alguna activitat d’oci i 

finalment més del 38% passen més temps a internet que amb els seus amic. 
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1.6 e) Sexualitat 

 

Hi ha un 22% de joves de 4t d’ESO, que han mantingut relacions sexuals amb penetració. 

Si ho analitzem per sexes veiem que el percentatge de noies és del 26% i els nois un 17%. 

La mitjana d’edat dels que han perdut la virginitat és de 14,5 anys. 
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Veiem un bon coneixement dels mètodes anticonceptius sobretot dels preservatius i de la 

píndola anticonceptiva. 

 

1.6 f) Transport 

 

El 92% utilitza sempre o sovint el cotxe mentre que el 30% rarament o mai utilitza el bus, 

únic mitjà de transport local. Pel que fa al tren, el 16% mai l’utilitza. D’altra banda, el 62% 

rarament o mai utilitza la bici i el 46% rarment o mai utilitza el bus. 

 

 

1.7 Resum 
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Si no es destaquen les dades a nivell català, la joventut necessita molta intervenció per 

solucionar problemes que afecten els seus drets bàsics. L’atur registrat (que com ja hem dit 

és molt més baix del real), l’abandonament escolar, l’alta precarietat en els contractes, l’ús 

abusiu de drogues i el poc consum cultural ens mostra que ser jove actualment a Catalunya 

no és fàcil i que hi ha molta feina a fer en polítiques públiques d’emancipació activa en 

aquest col·lectiu, sobretot després de la crisi, i encara més si tractem els elements de 

gènere o de migració. Si que és veritat que alguns números han millorat des de 2008, 

sobretot durant 2014-2015, moltes de les respostes donades pels experts ens mostren que 

l’entrada de molts joves al món estudiantil i la baixada de l’atur en els últims anys venen 

donades com a danys col·laterals de la crisi, ja que moltes persones no troben feina i 

decideixen o sortir de la població activa o emigrar a d’altres països. 

 

Al Maresme, trobem els mateixos processos i les mateixes dades que la majoria de 

Catalunya. Si bé sabem que la realitat del Maresme és molt diferent depenent del municipi, 

la mitjana ens indica que hi ha una situació complexa i que cal revertir en polítiques de 

joventut. La singularitat comarcal ve donada per la proximitat d’aquesta amb Barcelona i els 

vallesos, on molta de la gent que viu al Maresme es desplaça a estudiar i treballar. A això se 

li suma la gran diferència entre els pobles petits i els grans nuclis de població, sobretot El 

Masnou i Premià de Mar pel Maresme sud i Mataró pel Maresme central i nord, on molta 

gent, sobretot jove, es desplaça per portar endavant el seu dia a dia, cosa que ens 

demostra la importància del treball intermunicipal. 

 

Pel que fa Teià, tot i que les dades no siguin tan concretes com en els altres contextos, 

veiem que és un espai diferent al seu entorn. L’abandonament escolar és baix, igual 

que l’atur registrat de la gran majoria de la població. Per tant, les necessitats primàries, en 

principi estan cobertes i és necessari apropar-se als joves per veure quines són les seves 

necessitats reals, que potser no són les mateixes que a d’altres municipis. Per això ens 

aproparem a ells i elles i veurem altres documents amb informació qualitativa per examinar 

aquesta realitat. Sobretot ens fixarem en el teixit associatiu de Teià que és el què ens pot 

aportar més informació i dades reals de la població jove i ho farem de forma participativa i 

positiva, reivindicant el seu espai dins del poble. 
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2. Metodologia 

 

2.1 Introducció i enquadrament metodològic 

 

El PLJ de Teià té una metodologia clara i entenedora, inspirada en la Teoria del Canvi1, 

amb un ordre per temes i cronològic. La intenció metodològica és fer un Pla entenedor, útil i 

de fàcil lectura, amb la finalitat que sigui un document viu i de referència tant per a 

l’administració pública com per a la ciutadania. 

 

L’objectiu és que el PLJ redactat per l’equip de joventut de l’Ajuntament, amb la participació 

d’individus i col·lectius joves, sigui un Pla que no només indiqui les polítiques de joventut 

locals dels pròxims anys, sinó que sigui un procés obert que afavoreixi una interlocució 

entre el jovent i l’administració. Alhora també s’utilitzarà per a una descoberta de la realitat 

juvenil del poble i per això es consultaran bases de dades primàries i secundàries i es 

tractaran dades qualitatives i quantitatives, per fer la màxima aproximació a la realitat 

juvenil, tant a nivell social com polític. 

 

 2.2 Missió, visió, valors 

  

- La missió del PLJ: El PLJ és una parada en el camí de les polítiques de joventut 

per analitzar el procés fet fins ara i dissenyar l’estratègia integral per als pròxims 

quatre anys (2017-2020). 

  

- La visió: Teià vol construir una realitat on el jovent sigui part activa. Per aquest 

motiu es treballa cap a un pla on la participació i el treball coordinat siguin una eina 

diària. Es constituirà un diàleg estructurat entre l’administració i la població jove del 

municipi per poder fer una gestió conjunta dels recursos i les condicions del jovent 

teianenc. 

                                                
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Teià C/Pere Noguera, 12 08329-Teià 

53 

 

Aquest PLJ és el tret de sortida per començar aquest procés de participació i 

d’estructura de les polítiques públiques. Ens veiem acabant-lo amb un increment de 

la participació entre joves associats i no associats i amb un full de ruta conjunt que 

resumeixi una forma de fer política emancipadora, participativa i transformadora. 

  

- Valors: En tot procés hi ha d’haver uns valors fundacionals dels quals es 

desprenguin tots els altres processos. En aquest PLJ es desprenen els següents 

valors: 

 

o Suport: El suport mutu entre els propis joves i l’administració són els valors 

més importants en aquest PLJ. És important que els joves i l’administració es 

reconeguin com interlocutors vàlids i hi hagi un treball conjunt. 

 

o Aprenentatge: L’aprenentatge constant ha de ser clau en aquest procés. El 

PLJ no només és la seva redacció, sinó que durant la seva implementació 

s’ha d’adaptar constantment gràcies a l’aprenentatge i a l’acceptació de 

l’error. 

 

o Claredat: Aquestes pàgines seran el més clares possible per poder arribar al 

màxim d’actors i per gestionar els recursos amb la màxima eficiència i 

eficàcia possibles. 

 

o Confiança: És necessària per poder crear sinèrgies entre l’administració i la 

resta d’actors involucrats en el procés. La confiança es reforça amb la 

participació i la transparència. 

 

o Cooperació: És imprescindible per poder crear polítiques realitzables, 

concretes i acceptades pels i per les joves teianenques. Per tant, 

l’administració té l’obligació de cooperar amb les persones joves, les 

regidories i els serveis destinats a la joventut. 

 

o Creixement: La voluntat és de creixement conjunt entre tots els actors 

involucrats. El PLJ ens ha de permetre una situació expansiva beneficiosa 
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per al poble, on el creixement sigui col·lectiu i els beneficis d’aquests afectin 

al màxim de població possible. 

 

o Participació: És una de les paraules claus per entendre el procés que 

comencem amb aquest text. La participació és el valor bàsic per entendre la 

relació de repartiment del poder entre el jovent. 

 

o Apoderament: És el procés de valors que es distribueix a partir de la 

participació. La intenció del PLJ és crear un apoderament al jovent del poble 

a través de la presa de decisions conjuntes. 

 

o Productivitat: Finalment tenim la productivitat, ja que la intenció de planificar 

i conjuntar totes les activitats joves en aquest document és per tenir una clara 

voluntat de produir més i millors polítiques. 

  

2.3 Objectius del Pla Local de Joventut 

 

L’estratègia essencial del Pla és construir uns objectius clars vertebrats a partir dels valors i 

orientats a elaborar les línies estratègiques i els resultats. 

  

2.3 a) General:   

 

Crear un mecanisme d’elaboració de les polítiques públiques joves a través de la 

participació dels diferents actors que conformen la vida juvenil a Teià. 

  

2.3 b) Específic i operatius 

  

- Crear una anàlisi acurada de la realitat juvenil de Teià 

- Iniciar un procés participatiu dels agents implicats en la vida juvenil del poble. 

- Relacionar institucions i individus per crear sinergies entre ells 

- Establir processos conjunts entre els actors en futur. 

- Apoderar els actors que participin en el procés. 
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- Optimitzar els recursos i gestionar les demandes amb la màxima eficiència i eficàcia. 

- Crear unes polítiques públiques interdepartamentals clares dirigides als joves del 

poble. 

   

 2.4 Principis rectors 

 

La referència metodològica de referència per a l’Ajuntament de Teià són els principis rectors 

recollits en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Aquests principis 

homogenitzen les polítiques municipals de Catalunya  i són el mínim comú denominador 

dels actors principals que van participar en la seva redacció. 

 

Els principis rectors són: 

 

- Qualitat: Aquest principi rector fa referència als aspectes que han de contribuir a 

què el desenvolupament de les polítiques de joventut es facin sobre una rigorosa 

―voluntat de fer-ho bé‖, incorporant criteris de qualitat, eficiència i eficàcia. 

  

- Participació: La política de joventut no pot estar allunyada de les persones joves i el 

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

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

treballen per a joves, etc. 

  

- Transformació: Les polítiques de joventut han de tenir una funció transformadora 

per tal de contribuir a la missió del PNJCat. Per tant, caldrà que tinguin un impacte 

positiu en la realitat juvenil i en l’entorn: transformant les condicions de vida per 

millorar-les i facilitar que totes les persones puguin desenvolupar plenament el seu 

propi projecte de vida– i fent possible un entorn-societat que ho permeti 

  

- Integralitat: Les diferents esferes en la vida de les persones estan interconnectades. 

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

perspectiva integral, tenint en compte la multicausalitat de les problemàtiques, la 

multiplicitat dels agents implicats i els diferents processos (transicions) juvenils. 
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 2.5 Fases del PLJ i Cronograma 

Pla Jove Jul. Ag. Set. Oct. Nov. Des. Gen

. 

Feb. Mar

ç 

Abr. 

Contactar amb les 

regidories i preparar 

entrevistes i 

presentacions 

                   

Trobada amb totes les 

regidories per veure 

quines polítiques de 

joventut poden 

desenvolupat 

                   

Preparar la primera 

trobada amb joves 

                   

Trobada amb joves 

associats (ja sigui en 

reunió conjunta o 

individual) 

                   

Trobada amb joves de 

l’institut i intent de fer 

una reunió amb joves 

no associats 

                   

Trobada amb experts                    

Trobada amb altres 

serveis municipals 

                   

Trobades amb Alella i 

el Masnou 
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Trobada tècnica amb 

la Direcció General de 

Joventut 

                   

Redacció                    

Definició i avaluació                    

Anàlisi quantitativa                    

Diagnosi (treball de 

camp) 

                   

Redacció de la 

diagnosi i presentació 

                   

Tancament del procés 

i retorn (valoració 

joves i ajuntament) 

                   

Presentació final                    

Aprovació final                    
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3 Diagnosi 

 

3.1 Plantejament de la diagnosi i les prioritats 

 

La diagnosi és una de les parts més importants del PLJ. És aquí on es descriuen les 

prioritats polítiques, les polítiques públiques executades fins al moment i la realitat juvenil 

local. 

 

Primer de tot és necessari establir unes prioritats polítiques. Aquestes prioritats són 

bàsiques per a desenvolupar una posterior obertura a accions participatives que vagin 

encaminades a complir les accions polítiques. Són una idea primerenca que sorgeix del 

govern municipal de les polítiques que es volen abordar.  

 

Si és cert que les polítiques de joventut, al tenir un caràcter transversal, són molt àmplies, hi 

ha límits, tant físics com econòmics, que obliguen a fixar prioritats polítiques. Les prioritats 

sorgeixen a través de diferents factors. El primer és la voluntat política del govern municipal 

i les aportacions fetes pels regidors a l’oposició. El segon és la necessitat urgent dels joves 

teianencs. Finalment també es té en compte la necessitat històrica del jovent de Teià i les 

demandes no cobertes en els processos anterior. 

 

Tenint en compte els tres factors, tenim dos grups de polítiques. En el primer, tenim les 

prioritats polítiques més necessàries i que comptaran amb la màxima atenció política. Per 

altra banda tenim les polítiques secundàries, que també han de ser executades duran la 

vigència del Pla. 

 

Prioritats del Pla Local de Joventut 

 

Participació: Potenciar la participació de la gent jove de Teià a través d’un grup articulat i 

obert de joves, associats i no associats, que voluntàriament elaborin, executin i avaluïn 

polítiques de joventut. Alhora també s’han de mirar quins són els millors mecanismes per 
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apropar els joves a les associacions del municipi i aportar noves incorporacions, a la vegada 

que s’acompanya a les entitats de la forma més participativa possible. 

 

Emancipació residencial: Fomentar nous usos de l’espai residencial de Teià per evitar 

l’emigració juvenil que està patint el poble. Es percep la pèrdua de gent jove d’entre 25 i 29 

anys com el màxim dany del municipi i es vol afrontar aquest tema que produeix una pèrdua 

de capital important alhora que afecta al tancament progressiu de comerç i altres actius 

importants. 

 

Oci i temps lliure: Crear o repensar espais on els joves puguin exercir les seves activitats. 

Fer del Casal de Joves un punt de referència per a ells i elles i articular col·laboracions amb 

la biblioteca, l’institut, el poliesportiu, espai públic i altres punts clau de Teià. 

 

 

Transport: Garantir l’accessibilitat, amb especial atenció als joves amb diversitat funcional i 

abaratir costos a tota la població en general. 

 

Altres polítiques clau 

 

Emancipació laboral i estudiantil: Executar polítiques actives d’ocupació per a joves 

(tallers, assessoraments i acompanyaments) i participar en el Consell Municipal d’Educació.  

 

Cultura: Oferir recursos i espais per apropar la cultura als joves i per fomentar 

l’emprenedoria cultural 

 

3.2 Anàlisi de les Polítiques de Joventut 

3.2 a) Introducció 

 

L’anàlisi de les polítiques de joventut és un estudi historiogràfic i actual sobre quines han 

estat les línies polítiques i d’acció dels diferents governs de Teià. Aquest estudi serà 

contrastat amb l’anàlisi de la realitat juvenil i això ens permetrà poder contrastar si les dues 

realitats són compatibles i paral·leles o hi ha un biage que hem de solucionar amb aquest 

pla 
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3.2 b) Metodologia 

 

Per tenir una visió clara i transversal del que significa la joventut avui a Teià, s’han obtingut 

dades de dues formes diferents. La primera ha estat la recopilació de dades a través de 

l’estudi històric i de l’arxiu de l’ajuntament com els Plans Locals de Joventut. La segona ha 

estat la trobada tècnica i política amb totes les àrees i regidors i regidores de l’Ajuntament 

durant el juliol i l’agost del 2016. Les trobades han estat pensades i dissenyades 

conjuntament amb l’Agència catalana de Joventut gràcies al pla de participació.  

 

Amb aquests dos estudis tenim una imatge clara sobre les polítiques executades per 

l’ajuntament i altres entitats públiques per als i les joves teianenques. 

 

 3.2 c) Repàs dels PLJ a Teià  

 

Els Plans Locals de Joventut de Teià han estat una eina discontínua en la història recent del 

municipi. Si és cert que han cobert la majoria del període 2000-2016, també ho és que la 

seva eficàcia ha estat dispar en tots aquests anys i que la seva utilitat estructural s’ha vist, 

alguns cops, desaprofitada perquè el document no s’adequava a la realitat juvenil del 

municipi o la diagnosi no era prou acurada. 

 

Si els analitzem un a un veiem: 

 

-2002-2004: (Preparació del PLJ): Aquesta etapa va ser la que va iniciar el procés 

participatiu jove a Teià. Durant el 2003 l’equip de la regidoria, compost pel regidor i els 

tècnics, van contactar amb la ACJ i conjuntament van elaborar el pla participatiu jove de 

Teià. Paral·lelament, s’escriu la diagnosi del primer PLJ, que seria aprovat l’any següent. 

 

-2004-2007: Va ser el primer Pla Local de Joventut de Teià. Serveix per ordenar les 

polítiques existents fins aquell moment, veure les prioritats del jovent i també visualitzar les 

prioritats polítiques del moment. La participació va ser molt activa a l’hora de la redacció i 

les decisions del que queda dins el Pla o el que finalment està exclòs són conjuntes. 
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També es veu clarament que el Pla va ser redactat i executat en un període abans de la 

crisi del 2007 i que els projectes redactats són de màxims i amb un bon pressupost per 

mantenir tant el capital humà com les infraestructures i les activitats.   

 

-2008-2009 (prolongat): El primer pla va ser prolongat durant dos anys. Durant 2008 es va 

realitzar l’avaluació del PLJ conjuntament amb el Consell Comarcal del Maresme. Se li dona 

una importància cabdal a aquesta avaluació per poder projectar un nou Pla, introduint 

millores i propostes en el nou document. 

 

En aquesta avaluació es veu que hi ha una gran modificació del Pla l’any 2006 introduint 

millores i canvis i dona una valoració força positiva d’aquest. Les millores proposades venen 

bàsicament pel PIJ i les orientacions a adolescents, que tenen molt poca utilitat i usuaris i 

usuàries. També es reconeix que el treball amb altres regidories s’ha de potenciar i enfortir. 

Finalment també se centra en potenciar i promocionar la participació jove en la presa de 

decisions. 

 

-2009-2012: Aquest pla és una continuació adaptada de l’anterior. Es torna a revisar tot el 

treball que fa l’ajuntament amb els i les joves de forma transversal. El Pla augmenta el 

pressupost en la partida de joventut, reclamació històrica de la regidoria, sumant una 

dinamitzadora del Casal a l’equip. Tot i que el Pla introdueix totes les polítiques que es 

volen fer amb la joventut teianenca no té un estudi estadístic comparatiu i, per tant, la 

diagnosi no està completa. 

 

-2013-2017: S’elabora el Pla sense fer una anàlisi i una avaluació de l’antic i, per tant, no té 

una connexió que permeti la traçabilitat entre els plans successius.  Parla clarament del 

període de crisi i de les retallades que hi van haver a la regidoria. Es declara com un pla 

d’objectius reals i tangibles i descarta incidir en habitatge i treball. A part, les conclusions 

estadístiques no són concloents. La diagnosi i el procés no són adequats i les polítiques i 

els projectes estan allunyats de la realitat jove, fet que es plasma quan la Direcció General 

de Joventut no aprova el Pla. Aquest queda fora de servei des del principi i cap de les 

polítiques entra en funcionament. 
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3.2 d) Impacte de les PLJ de Teià i on som ara mateix 

 

Els Plans de joventut de Teià han estat oscil·lants i diferents, com podem veure en el repàs 

històric que hem fet. Veiem que la participació jove municipal va començar amb el primer 

Pla, que va remoure la joventut teinanenca i va permetre fer la Comissió Jove, punt de 

trobada de joves individuals per decidir les principals activitats del poble. Els joves que van 

participar en aquestes primeres trobades són els que han vertebrat la participació dels dotze 

últims anys.  

 

El Pla posterior va ser continuista i va assolir moltes de les voluntats dels joves del poble, 

apostant per la dinamització del Casal i per l’augment de la partida en material i activitats. 

Gràcies a una bona avaluació i a l’aposta clara pel manteniment de la regidoria les activitats 

van continuar i es va arribar als punts màxims del projecte. 

 

La crisi també va arribar a Teià que va fer disminuir els recursos de la regidoria. 

Conjuntament amb això, el disseny del pla no va comptar amb la participació dels joves i la 

seva composició és molt fluixa. La Comissió Jove no va tenir relleu i les persones que hi 

formaven part van baixar la seva participació fins a la seva fi a finals de 2015. 

 

La regidoria també té un canvi important, ja que la tècnica de joventut deixa la seva plaça 

després de molts anys, al mateix temps que la dinamitzadora agafa una excedència. Amb 

aquesta situació, la regidoria decideix començar de nou amb un procés lent de reconversió i 

adaptació als nous temps. És el moment de replantejar el paper del Casal de Joves i de la 

dinamització, de començar de nou la participació dels joves del poble i d’emprendre noves 

propostes d’activitats i polítiques encarades als nous joves, amb noves motivacions i formes 

diferents de participació. Sabem que estem a cavall de dues generacions. Uns mil·lènials 

que ja estan en la segona etapa de la joventut i que necessiten unes propostes diferents als 

nous joves de la generació Z, diferents al que coneixíem fins ara i que són un repte pel futur. 
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3.2 e) Projectes de Referència 

 

Casal de Joves 

 

El Casal de Joves de Teià, antiga bodega localitzada al Parc de Can Godó, és el projecte 

principal de la regidoria de joventut. Amb 15 anys obert ha estat l’aposta de tots els regidors 

i regidores de joventut. Lloc d’acollida de les principals activitats de joventut ha obert 

ininterrompudament moltes tardes de l’any des de principis dels 00s.  

 

PIJ i Adrenalina  

 

Són dos projectes que han oscil·lat en el temps. El Punt d’Informació Juvenil és el punt 

central d’assessorament de Teià. Per altra banda, l’Adrenalina és el projecte que ha servit 

per poder traslladar el PIJ i el Casal a l’Institut. Originalment, quan no existia l’Institut de 

Teià, es feia mancomunat amb Alella i El Masnou, i actualment se centra amb El Turó d’en 

Baldiri. És la corretja entre els treballadors de joventut i els educadors i educadores formals 

d’adolescents i en el futur es vol acabar integrant amb un treball més transversal en el 

Consell Municipal d’Educació integrant també l’educació no-formal. L’activitat més important 

que surt de l’Adrenalina és la detecció i la incorporació dels Corresponsals en la dinàmica 

jove de Teià. Els Corresponsals han estat els joves que han representat els seus companys 

i companyes i han preparat i dinamitzat activitats per a joves del poble durant tot l’any 

escolar. 

 

Setmana de la Joventut i FM  

 

Aquestes són les dues de les activitats estrelles. La Setmana de la Joventut, a principis 

d’agost, ha estat sempre el tret de sortida de l’any escolar, on s’han realitzat moltes 

activitats pensades per joves i destinades al mateix públic. La Festa Major de Teià ha estat 

preparada amb implicació per la Comissió Jove durant els últims 12 anys. Una festa 

cogestionada on l’ajuntament donava suport econòmic i d’infraestructura, que ha portat 

activitats i concerts multitudinaris a un poble mitjà i allunyat del transport de masses. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ajuntament de Teià C/Pere Noguera, 12 08329-Teià 

64 

3.2 f) Capital Humà  

 

La regidoria, fins al 2008, comptava amb una tècnica de joventut a 37,5 hores. A partir 

d’aquell any se li va sumar una dinamitzadora del Casal també a jornada completa. Fins al 

2012 les dues persones van treballar a jornada completa, però a partir d’aquell any, la seva 

jornada es va reduir a mitja jornada per reducció del pressupost. 

 

A partir de l’estiu de 2015, la regidoria perd el suport tècnic i la dinamitzadora va començar 

una baixa maternal. A partir de l’agost va entrar una nova dinamitzadora, però no es 

convoca la plaça de tècnica fins al juny de 2016. La plaça de dinamització ha canviat de 

persona, una vegada més, al maig de 2016, mentre que la plaça segueix sent de substitució 

per excedència. Això vol dir que els treballadors de joventut tenen poca experiència en la 

plaça i el projecte és nou. 

 

Ara mateix, la plaça de tècnic és de 25 hores a la setmana i la de dinamització és de 21 

hores a la setmana (entre dues persones) i la intenció és que segueixi així en un futur. 

 

 3.2 g) Recursos i infraestructures  

 

Des de l’any 2002 l’antiga Bodega de Can Godó en el parc del mateix nom incorpora els dos 

equipaments joves de Teià. Tant el PIJ com el Casal de Joves, que fins el 2015 es deia 

ASAC, estan en un espai de 85m2, on hi ha una oficina de joventut, un espai amb material 

d’informació juvenil, un espai amb sofàs, televisió i videojocs, un espai recreatiu amb 

projector, billar i futbolí, un lavabo i un magatzem. 

 

3.2 h) Recursos econòmics 

 

Els recursos econòmics han estat estables en els últims anys i des de 2012 se situen els 

18.000 euros en recursos materials un 0,27% del pressupost general i 30.000 euros en 

Recursos Humans. En total un 0.7% del pressupost general, lluny del 2% que recomana 

l’OCJ. A aquests diners cal sumar-hi les despeses corrents de manteniment del Casal de 

Joves i altres despeses d’activitats conjuntes amb altres regidories com Cultura, Educació, 
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Participació.... Fins a l’actualitat no hi ha subvenció ni de la DGJ ni de la Diputació, cosa que 

canviarà, per intentar augmentar la partida fins als 55.000 euros finals. 

 

3.2 i) Conclusions 

 

Com es pot veure el cicle de joventut va començar a un nivell molt fort l’any 2003, amb una 

gran participació juvenil individual i moltes activitats d’emancipació fetes per joves i 

destinades a joves. Aquesta motivació va arribar a la seva esplendor l’any 2008, abans de 

començar la crisi, quan la regidoria va aconseguir una nova treballadora i el pressupost es 

va augmentar considerablement.  

 

A partir d’aquest any, la regidoria va entrar en un punt pla on es van seguir fent activitats i 

propostes, però sense el ritme dels anys anteriors. Va ser a la primera meitat dels 10’s quan 

amb les retallades a joventut, amb un estancament de les activitats i amb un començament 

del final de cicle de la Comissió Jove la regidoria va començar a caure fins al 2015. 

 

Tot i així, en les avaluacions dels PLJ es veuen crítiques persistents que no han estat 

resoltes. Una major participació del teixit associatiu, un relleu generacional dels joves de la 

Comissió i unes mesures reals de polítiques d’emancipació i d’oci per a joves integrades i 

transversals són els reptes reals de la regidoria. 

 

 3.3 Anàlisi de la realitat de la Joventut  

3.3 a) Introducció 

 

En aquest apartat s’explicarà la foto fixa del moment actual de la joventut del poble. Es 

donarà una imatge de com són i què fan els joves teianencs recopilant dos tipus 

d’informació: quantitativa i qualitativa. La informació quantitativa serà recollida a partir de les 

dades, arxius i estadístiques que hem introduït al llarg del Pla. Aquestes serviran per donar 

impuls i coherència al segon tipus de dades, les qualitatives, que seran extretes a través del 

procés participatiu de joves, treballadors/es i experts/es en l’àmbit. Aquesta informació, a 
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voltes no científica, serà la que contrastem amb la primera per veure quina percepció tenen 

els actors sobre la vida jove de Teià. 

 

3.3 b) Metodologia 

 

La metodologia d’aquest apartat està bassada en tres processos que estan definits pel Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya. Aquests són: la Qualitat, la Participació i la 

Transformació. A aquests tres termes, a Teià, afegim la Transversalitat com a procés 

transversal i necessari per a la cohesió i el desenvolupament de les altres tres. En el Pla 

s’entenen els termes com a: 

 

Qualitat: Com a terme essencial per a que les polítiques de joventut siguin reconegudes i 

d’aplicació. Aquesta s’aconsegueix essent rigorós amb la definició i l’aplicació dels termes i 

amb la inclusió de totes les parts i els actors en el procés, tant d’elaboració, com de presa 

de decisions, com d’execució i avaluació.  

 

Participació: Entesa des de la consulta al control ciutadà segons l’escala d’Arstein, el poder 

transversal i donant veu a les minories per poder impulsar, també, les seves decisions.  

 

 

 

Transformació: Basant-nos en el lema del Consell Nacional de Joventut de Catalunya: 

Participar per Transformar, el PLJ ha de servir per recollir les demandes, principalment dels 

joves, i elevar-les a categoria de política pública per poder amollar la realitat i adaptar-la al 

col·lectiu que l’ha de viure. La Transformació, per tant, és la punta de llança de les 
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polítiques de joventut i és el que ha de guiar-nos en una societat de canvi amb una 

inestabilitat constant 

 

Transversalitat: Les polítiques de joventut han de cobrir la totalitat del dia a dia de la gent 

jove i per tant són interdepartamentals i múltiples. Per això, és important la integració i el 

coneixement de tots els actors i que aquests també es coneguin entre ells. 

 

Pel que fa a les dades quantitatives les bases de dades principals han estat extretes de 

l’Institut d’Estadística de Catalunya, de l’Observatori Català de Joventut, de la Diputació de 

Barcelona, del Consell Comarcal del Maresme i de l’Ajuntament de Teià. El principal 

handicap és que la recopilació i el tractament de moltes de les dades és de 2013, no podent 

disposar de dades més modernes i tenint una idea més clara de la realitat actual. Tot i tenir 

algunes dades més modernes, s’ha decidit no tractar-les per problemes estadístics. 

 

Pel que fa les dades qualitatives han estat extretes gràcies a trobades amb els diferents 

actors: 

 

Trobades personals amb els regidors i les regidores. Durant el mes de juliol i agost de 

2016 es van fer reunions individualitzades amb tots els regidors i regidores de govern per 

veure els límits i la disposició per participar en polítiques de joventut. També s’informa a 

l’oposició. 

 

Torbada amb l’oposició. Al setembre de 2016 es fa una trobada amb l’oposició amb el 

propòsit de sumar el seu punt de vista al Pla. Durant la reunió sorgeixen diferents aspectes 

que s’integren al Pla i es veu com a positiu un canvi en les polítiques de joventut.  

 

Trobada amb tècnics. Durant la tardor de 2016 s’han fet trobades amb els i les tècniques 

de l’ajuntament amb la voluntat que donin el seu punt de vista i les limitacions a l’hora de 

treballar amb Joventut. El principal problema exposat és la manca de capital humà en 

moltes àrees. Això, lligat al fet que no existeix una coordinació constant entre les diferents 

regidories, impedeix el treball transversal i coordinat. L’anàlisi l’ha fet l’equip tècnic de les 

àrees de cultura, esports, serveis socials, participació, imatge i premsa, biblioteca i promoció 

econòmica. 
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Trobada amb Alella. Durant els mesos de desembre a març s’han fet tres reunions de 

coneixença i descobriment entre els dos municipis. S’estudiarà com poder mancomunar 

serveis de joventut i fer activitats conjuntes a part de valorar quina realitat tenim en els dos 

municipis. 

 

Trobada amb joves individuals. En aquest sentit s’han fet diferents accions. La primera és 

la intervenció del dinamitzador del casal en activitats participatives a l’institut que ens ha 

donat moltes dades dels joves estudiants. La segona ha estat una sèrie d’entrevistes 

individuals que hem tingut amb joves teianencs aprofundint en qüestions rellevants per als 

joves. Finalment es va organitzar una jornada participativa on hi van assistir més de 40 

joves de Teià que van fer una diagnosi i van proposar alternatives de construcció de noves 

polítiques públiques. Per a més informació, consulteu l’annex 

 

Trobada amb joves associats (Esplai Ítaca, Cau Mintaka, Dimonis de Teià). Hi van 

participar diferents joves de les associacions a la jornada del 18 de març. Tanmateix, hem 

tingut diferents trobades, sobretot amb l’Esplai, per debatre sobre diferents situacions del 

poble. Per a més informació consulteu l’annex. Tot i així ha faltat una trobada general 

d’entitats per no trobar dates. 

 

 3.3 c) Evolució de la joventut de Teià 

 

Tot i que la població jove s’ha incrementat en termes absoluts respecte al total de la 

població, no ho ha fet en visibilitat d’aquest col·lectiu. La polarització entre les zones 

residencials i el nucli municipal ha crescut arribant a la sensació que es gestionen dues 

realitats diferents. Això fa que, tot i la necessitat de respondre a les necessitats de tot el 

jovent, només tenim contacte amb un segment molt concret que són les persones joves 

associades i el jovent de l’institut, tenint una infrarepresentació del resta. 

 

Alhora, la complexitat de la joventut ha augmentat els últims anys. Podem definir la joventut 

actual com diversa en gustos, en canals i accions. La realitat que omple el municipi té a 

veure amb un context urbà i rural alhora. La proximitat i la ràpida connexió amb Barcelona i 

Mataró et permet un espai anònim i urbà, però la mida del municipi fa que les relacions 

siguin estretes i la coneixença entre els seus habitants és alta. 
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Aquest fet es llegeix en positiu quan els recursos de la gran ciutat poden ser utilitzats pels 

joves amb una certa facilitat o, per altra banda, al ser un municipi petit, la seva llibertat és 

àmplia. Per la part negativa, trobem dificultats en el transport nocturn que no permet una 

bona relació amb l’entorn o, en el cas dels adolescents, la proximitat de familiars o coneguts 

adults impedeix fer algunes activitats amb anonimat.  

 

Tot i així, l’evolució de la joventut de Teià no és molt diferent a la de la resta del Principat. 

La percepció de complexitat amb un entorn cada cop més volàtil i canviant, contrasta amb la 

unificació de gustos i l’eliminació de les diferències que comporta un món més globalitzat i 

capitalista.  

 

3.3 d) Naturalesa de la joventut de Teià i públic diana  

 

Tot i que podem considerar tota població d’entre 16 i 29 anys com a públic diana en aquest 

PLJ hi trobem algunes particularitats. Rebaixem l’edat juvenil fins als 12 anys, incorporant 

l’etapa adolescent dins la regidoria, considerant que l’adolescència és la primera etapa de la 

joventut.  També dividim la joventut en diferents segments per especificar quin públic diana 

tenim per a cada projecte que penjarà del Pla. Trobem quatre grups d’edat: 

 

12-16: Adolescència i primers contactes amb la vida jove. Els trobem majoritàriament a 

l’institut i és una etapa inicial amb els hàbits juvenils com es demostra en l’enquesta de 

Salut feta als alumnes de 4t d’ESO. 

 

17-18: Segona etapa d’adolescència, que es separa de la primera perquè deixen l’Institut de 

Teià, que només ofereix l’ESO. És una etapa de descobriment de l’entorn, així com d’altres 

municipis. És quan comencen a perdre el contacte amb Teià, ja que comencen a crear un 

cercle d’amistats i un ús de l’espai fora del poble. 

 

19-22: Joves adults que deixen l’etapa de l’educació secundària i abandonen, normalment, 

la comarca per estudiar o treballar. Les seves necessitats canvien i, amb elles, les seves 

demandes. Comencen a interessar-se regularment pel transport públic i altres serveis. Els 

seus objectius canvien cap a d’altres més terciaris com els viatges, la feina o l’oci. 
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23-29: Adults joves on la feina i l’habitatge agafen pes i, ara mateix, es veuen amb 

l’obligació de deixar el municipi, si volen emancipar-se, degut a la manca d’accessibilitat a 

l’habitatge.  

 

Durant tot el Pla es veu també la necessitat de dividir per sexe les persones. En tots els 

casos hi ha la intenció de poder incloure totes les visions del gènere en aquest PLJ, sense 

perjudici en el col·lectiu trans. 

 

Finalment, la tercera classificació de col·lectius diana es farà entre joves associats i joves 

no associats. Sabent que el sol fet d’estar associat no garanteix cap opció, però és un fet 

distintiu al municipi, ja que els joves que es troben en grups o col·lectius que acostumen a 

tenir una relació diferent amb Teià i el seu entorn. 

 

 3.3 e) Sociograma  
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En aquest sociograma podem veure com està repartida la població jove. Sociològicament 

dividim els joves en grups més o menys homogenis. El primer és de 12 a 16 anys. Aquests 

són joves que estan en estudis obligatoris majoritàriament a l’institut de Teià. El segon grup 

està compost per joves de 16 a 18 anys (apartat 1.6). Aquests són estudiants de batxillerat 

o cicles formatius, normalment al Masnou, però també a Mataró i Barcelona (apartat 1.6). 

Després tenim els majors d’edat que els trobem en dos grups. El primer són els majors fins 

als 22 o 23 anys que en la seva majoria estan estudiant o treballant de forma precària, i el 

segon grup són fins als 29. Aquests últims acostumen a ser població activa amb procés 

intensiu d’emancipació residencial i laboral (apartat 1.6) 
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La segona divisió és entre joves no associats i joves associats. Dels primers sempre és 

difícil poder obtenir dades en processos participatius i per tant, saber les seves necessitats. 

Els segons són més fàcils de mobilitzar i de localitzar.  

 

Veiem que el Casal de Joves és una bona oportunitat per poder transitar joves no associats 

cap a les associacions i la participació. Alhora, també veiem les associacions de joves de 

Teià i a quines edats afecten. 

 

3.3 f) Emancipació de la joventut 

 

§  Educació 

 

Formal 

 

L’educació formal de Teià la conforma l’Institut Turó d’en Baldiri que te gairebé 200 alumnes 

dels quals la gran majoria són de Teià. A part, Teià també té més de 120 alumnes de 

batxillerat i CFGM i 141 estudiants a CFGS que estudien, majoritàriament a Barcelona, El 

Masnou, Alella i Mataró. La taxa d’abandonament escolar és molt baixa, tot i així s’han creat 

projectes com el Fènix, per poder orientar aquests joves en estudis de Formació 

Professional. Això fa que Teià sigui un referent en escolarització que de ben segur 

evolucionarà molt positivament gràcies al nou Pla Educatiu i a la transformació del Consell 

Municipal Escolar, cap al Consell Municipal d’Educació. 

 

La Biblioteca Municipal també és un espai on el jovent es pot trobar fora de l’Institut. Aquest 

espai, actualment, té uns horaris que es poden ampliar per adaptar-se a la realitat juvenil. 

La voluntat és poder obrir els caps de setmana durant el període d’exàmens i així ajustar-se 

millor als joves. 

 

Quan els joves del municipi són preguntats per l’educació formal se centren en les 

mancances del municipi en educació post-obligatòria. L’obligació d’estudiar fora de Teià 

perjudica als joves que han de fer batxillerat o CFGM i CFGS, ja que han de desplaçar-se 

cap a d’altres municipis. Aquest fet fa que quan els processos d’arrelament s’estan produint 

el jovent es dispersi i es trenquin dinàmiques de grup i comencin a fer vincles en altres 

municipis. 
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Tot i així és valora Teià com un municipi que cuida la cultura i l’educació i on el jovent està 

content, tot i les propostes de millora. 

 

No-formal 

 

L’educació no-formal a Teià s’articula a través de les associacions educatives juvenils del 

municipi. l’Esplai Ítaca (MCECC) i el Cau Mintaka (Escoltes Catalans) són les dues 

agrupacions que setmana rere setmana aglutinen a joves i infants per educar-los. Aquestes 

dues associacions, històricament,  han format part de la regidoria de joventut, rebent 

subvencions anuals d’aquesta. En l´últim cartipàs van passar a dependre de la regidoria 

d’Educació. En l’actualitat han entrat a formar part del Consell Municipal d’Educació i 

conjuntament amb els Dimonis de Teià i el Cor Jove, conformen les quatre associacions 

joves del municipi. 

 

Aquestes dues associacions agrupen gairebé 250 joves i infants majoritàriament de Teià i 

Masnou. La relació amb l’Ajuntament és fluïda i participen activament al Consell Educatiu 

Municipal i en altres espais com el grup de Cooperació o a la Comissió de Festes. També 

organitzen activitats obertes al poble com el Carnestoltes o activitats per Festes Majors, 

fires.... Tot i així no hi ha cap consell que les aglutini com a joves. 

 

Les seves principals demandes són una desburocratització de l’administració, una relació 

d’espais públics on poder fer activitats i una participació activa en els espais que puguin ser 

interessants per a ells com associació: FM Jove, dinamitzacions d’espais... 

 

Informal 

 

L’educació informal és difícil de percebre i classificar perquè és arreu. Tot i així, podem 

veure que a Teià hi ha diversos punts de trobada de joves interessants on s’ha d’incidir i 

transformar-los en petits espais d’aprenentatge mutu. 

 

Aquests espais solen ser bars, places i parcs, cantonades i altres centres distribuïts 

aleatòriament i arbitrària pel municipi. Els que hem detectat són: 
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El Casal de Joves com a punt on l’adolescència es relaciona en un espai lliure de violència i 

acompanyat pel dinamitzador i el tècnic de la regidoria. 

 

L’esplanada al voltant de la biblioteca com a espai de carrer on els i les joves se senten 

lliures sense la vigilància de l’adult. Un espai de fàcil accés, on tenen WI-FI i intimitat. 

 

El Refugi, on hi van joves més adults i es fan pràctiques de risc, lluny del centre del municipi 

i apartats de la resta de persones. 

 

Altres espais com el poliesportiu o l’escola, on poden practicar esport lliure mentre es 

comuniquen entre els iguals. 

 

La gran reclamació de les persones joves de Teià és que no tenen espais més enllà del 

Casal de Joves per poder-se relacionar. No existeix cap espai que se’l sentin propi, ni cap 

recinte on puguin estar còmodes. A més a més, els joves adults conceben el Casal com un 

espai de primera joventut i, per tant, no el veuen en el seu imaginari. 

 

§  Ocupació 

 

Com es pot veure en la introducció, durant el 2013 la població activa jove a Teià era de 579 

persones, dos punts menys, que en el 2010. L’atur jove registrat és del 5%, vuit punts i mig 

menys que la mitjana catalana. 

 

No és possible calcular el sector d’activitat per edat a nivell local i, per tant, no podem 

aproximar-nos als sectors i a les empreses on estan treballant les persones joves 

teianenques. Tot i així, veiem un baix atur, que conjuntament amb el baix abandonament 

escolar, ens ofereix la possibilitat de poder fer polítiques d’ocupació avançades. 

 

Teià, com la majoria de municipis amb una renta per càpita per sobre de la mitjana catalana, 

no percep la manca d’ocupació com un tema clau. Actualment les mitjanes d’atur, tant 

juvenil com adulta, estan molt per sota de la mitjana catalana i no és una preocupació 

primària per a la població. Sí que es demana un esforç més gran a l’ajuntament per oferir 

espais que ara mateix no existeixen com borses de pràctiques, però, com ja hem escrit, no 

es veu com una necessitat prioritària.  
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§  Habitatge 

 

Com ja es veu al llarg del PLJ l’habitatge és complex a Teià. La manca de pisos o cases 

assequibles per a dues o tres persones fa que molts joves hagin decidit marxar del poble. 

Les cases de lloguer superen fàcilment els 1.000 euros al mes degut a les seves 

característiques. Per poder corregir aquesta realitat l’any 2010 es van oferir 66 pisos de 

compra de protecció oficial. Avui en dia aquesta realitat ens fa replantejar totes les 

polítiques executades fins l’actualitat i ens obliga a donar alternatives. 

 

Els joves, sobretot els de més edat, veure el tema de l’habitatge com la màxima prioritat, ja 

que molts d’ells, ja han començat a marxar del municipi. Es percep una gran migració dels 

joves cap a pobles propers de la comarca, per la manca d’habitatge assequible però tampoc 

es coneixen moltes alternatives reals al mercat privat o a la borsa de pisos de protecció 

oficial. 

 

3.3 g) Cohesió i drets civils (diversitat cultural, diversitat funcional...) 

 

La taxa de migració és molt baixa comparada amb la resta del Maresme i del Principat. El 

model urbanístic que ha portat a què el municipi tingui una renta per càpita impedeix 

l’entrada de persones amb poca capacitat adquisitiva i per tant, perpetua la poca 

polarització. També s’han fet polítiques de ràpid arrelament i inclusives per evitar conflictes. 

A aquestes també se li sumen les que han propiciat l’equitat i integració de les persones 

amb diversitat funcional. Malgrat aquestes dades, els Serveis Socials alerten que segueixen 

havent-hi desigualtats invisibles al poble i que s’ha de seguir treballant des de la base per 

poder donar una igualtat d’oportunitats a tots els ciutadans i ciutadanes 

 

Els joves opinen que el municipi és integrador i es vetlla per la convivència entre veïns i 

veïnes. També reconeixen que no hi ha gaire diversitat dins del municipi, donat el seu 

estatus, i que això també és un fre a l’interculturalisme. D’altra banda, es percep com es 

mantenen micro-violències entre col·lectius i com el racisme, la xenofòbia, la LGBTIfòbia i el 

masclisme segueixen sent presents. Es veu que tot i l’esforç integrador de tots els actors 

implicats no s’han fet polítiques expresses del foment de la ciutadania plena i en contra de 

rumors i estereotips. 
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3.3 h) Participació i espai públic 

 

La participació és el pal de paller del govern municipal actual i és el que es vol potenciar en 

el futur més immediat. La participació valida el procés alhora que l’enriqueix i fa que els 

ciutadans siguin coresponsables de la seva execució rebaixant costos i optimitzant resultats 

a llarg termini. Aquesta participació, si vol ser real, s’ha de combinar amb l’ús de l’espai 

públic. Els ciutadans s’han de reapropiar de l’espai dels seus municipis i ser partíceps dels 

usos de carrers i places. Això ha d’anar acompanyat d’un procés d’acompanyament en 

mètodes participatius i d’us dels espais, sobretot si els que ho formulen són persones joves, 

que en fan un ús intensiu. 

 

Els joves creuen que l’Ajuntament  ha fet un esforç per fomentar la seva participació, com la 

creació d’una Comissió Jove, ja fa uns anys, o els actuals corresponsals. Tot i així es veu 

necessari repensar el model actual, apropant-lo més a la realitat juvenil i dotant-lo d’eines 

útils i de poder decisori. També es fa explícita la falta de comunicació i el no encaix entre les 

activitats proposades pel consistori i la voluntat real dels joves. Finalment, es veu la 

necessitat d’arribar més al col·lectiu explicant millor totes les activitats que es fan i renovant 

el pla de comunicació. 

 

3.3 i) Associacionisme 

 

A Teià existeixen quatre associacions joves: L’Esplai Ítaca, el Cau Mintaka, els Dimonis de 

Teià i el Cor jove. La seva realitat interna és molt diferent i mentre que veiem un clar vincle 

entre l’Esplai i els Diables, el Cau i el Cor, no el tenen. La seva relació amb l’administració 

és fluïda. 

 

Com ja hem valorat en l’espai d’educació no-formal, manquen processos de comunicació 

fluïda entre la regidoria i l’associacionisme més enllà de la relació en les subvencions. Això 

donaria força al municipi i potenciaria l’activisme entre els i les joves. 
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3.3 j) Cultura 

 

Tot i que a vegades sembla fàcil delimitar què és cultura, és més difícil de classificar del que 

sembla. Les expressions culturals canvien molt amb l’edat, el lloc de naixement, la 

procedència familiar, el nivell d’estudis…  

 

La gent jove de Teià opina que el nivell cultural del municipi és força elevat i cal seguir 

treballant per poder créixer en aquest aspecte, ja que es pensa que el sector públic hauria 

de potenciar un espai escenogràfic de teatre i dansa, per fer el màxim d’accessible la cultura 

a tots i totes les ciutadanes del municipi.  

 

3.3 k) Salut i esport 

 

Conjuntament amb la cultura, l’esport també és una part important del teixit del municipi. 

Amb un poliesportiu, una pista de futbol i una piscina descoberta, l’oferta al municipi està 

coberta. Com en el cas de la cultura, l’esport també té un bon nombre d’entitats. Una 

agrupació esportiva, un club de dòmino, el club excursionista, un club de futbol, el club de 

judo, el club atlètic, el club de patinatge, el club de tenis, el pitch&putt, el Club Joventut Teià 

i el club de futbol cinc són els que conformen aquesta vida associativa rica del poble. 

 

També tenen una bona acceptació els esports urbans entre els joves. Són molts els que 

practiquen Skate, Scooter o bicicleta i que ho fan al carrer o a les pistes d’Alella o El 

Masnou. També hi ha molt referent per fer esports de natura com el traking, la vela o la 

bicicleta de muntanya. 

 

Els joves pensen que, tot i la bona oferta, fan falta equipaments per poder practicar esport. 

El poliesportiu es veu insuficient per la quantitat de persones que l’utilitzen i a un cost alt per 

no tenir piscina ni una pista d’esports urbans. Això, fa que molts dels joves marxin del 

municipi per practicar esports. 
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Pel que fa a les pràctiques de risc i la salut mental, l’enquesta de 4t d’ESO és força 

reveladora. Hi ha consum d’alcohol i drogues seguint la mitjana catalana. Pel que fa la salut 

sexual i reproductiva l’ús del preservatiu és molt elevat. Finalment, destaca el cansament i la 

depressió que afecta als joves del municipi.  

 

3.3 l) Gènere i diversitat sexual 

 

Teià és i vol ser un poble acollidor amb la diversitat. És cert que hi ha molta  feina a fer en 

l’àmbit de l’acceptació de la diversitat sexual i l’eliminació de qualsevol tipus de violència en 

contra les dones en els espais públics i privats. S’han de seguir promocionant campanyes 

per festes majors, a l’escola i a l’institut. 

 

En aquest tema els joves opinen que no hi ha discriminació per raons sexuals ni de gènere. 

Tot i així, les noies asseguren estar insegures en segons quins espais i  hores del dia. Pel 

que fa el col·lectiu LGBTI es parla amb normalitat, tot i que, com ja ho hem comentat amb 

anterioritat, les micro-violències segueixen existint en format d’acudits, comentaris, rumors o 

altres tipus d’agressions.  

 

3.3 m) Pau, cooperació i drets humans 

 

El municipi està adherit al Fons Català de Cooperació i, per tant, té l’obligació de contribuir 

en el 0,7% de la seva recaptació neta en projectes de cooperació. A part d’aquests 

projectes, també es fan altres campanyes solidàries dins el marc del Consell Municipal de 

Cooperació com el Mulla’t per l’Esclerosi, la Marató de TV3 o les brigades solidàries amb les 

Refugiades a Grècia. 

 

La percepció juvenil es que es treballa bastant en aquest àmbit, sobretot en l’institut. Cada 

vegada que hi ha accions solidàries s’organitza des del Consell Municipal de Cooperació un 

acte obert a totes les persones que hi vulguin col·laborar.  
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3.3 n) Sostenibilitat i mobilitat 

 

El poble inverteix en la separació de residus i el reciclatge de diferents materials, com l’ús 

exclusiu de contenidors específics com el d’oli. També es fan campanyes de conscienciació 

amb cartelleres i altres materials pedagògics, tot i que s’ha de treballar més aquest tema. 

 

Pel que fa a la mobilitat, Teià compta amb un autobús que recorre el poble cada mitja hora 

en un horari que va de les 6:30 a les 22:30 h entre setmana i de 8 a 20 h els caps de 

setmana. També existeixen 8 autobusos diaris de Barcelona a Teià i 8 més en direcció 

oposada. Finalment, hi ha un autobús nocturn que arriba 4 vegades des de Barcelona. Amb 

mobilitat també s’ha potenciat l’ús individualitzat del taxi en cas de dificultats de mobilitat. 

 

No s’ha fet cap inversió amb altres sistemes de transport com poden ser la bicicleta o les 

rutes segueres a peu, ans al contrari, ja que es promociona l’ús del vehicle a motor tenint 

una gran artèria com la Riera de Teià convertida amb l’únic pas de vehicles del municipi. 

 

La joventut de Teià pensa que s’ha d’invertir més en mobilitat compartida i en transport 

públic. La connexió entre Teià i els municipis del voltant ha de ser més fluïda i no pot ser 

que no hi hagi connexions amb l’institut o amb la Universitat Autònoma de Barcelona. 

També aposten per una regulació més forta del trànsit i per fer campanyes de foment de 

bones pràctiques sostenibles i del transport públic. 

 

3.3 o) Conclusions 

 

S’ha fet una bona feina en qüestió de joventut a Teià. Tot així hi ha diversos temes que 

sempre es poden millorar. Els joves opinen que s’estan fent moltes coses en joventut que 

no són conegudes i que, a grans trets, el primer que ha de millorar és la comunicació entre 

la regidoria i la gent jove.  

 

La participació és important i els processos de presa de decisió també. S’han engegat 

massa projectes sense continuïtat que han desgastat la confiança dels joves cap a 

l’administració. Es necessita un mecanisme estable de participació i un canal de 
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comunicació que estableixin confiança, traçabilitat i continuïtat entre les polítiques de 

joventut. 

 

Del procés també se n’extreu que les prioritats polítiques també van d’acord amb les 

prioritats dels joves i que l’habitatge i el transport són les majors mancances, lligades amb la 

falta d’espais i d’oci del municipi. Per tant, establim aquestes línies com a prioritàries en el 

treball amb joves del municipi.  
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4 Disseny          

4.1 Introducció 

 

La part del disseny del Pla Local de Joventut tracta de marcar uns objectius estratègics 

derivats dels principis rectors del PNJCat i dels objectius específics i les prioritats polítiques 

ja tractats en apartats anteriors. 

 

4.2 Metodologia 

 

Per a la creació dels objectius específics per projectes, comptem amb els principis rectors 

del PNJCat,  els objectius d’aquest Pla Local i les prioritats polítiques. 

 

En clau participativa hem fet diferents reunions i trobades amb els diferents agents per a 

que, lliure i obertament, expressessin propostes per a fer polítiques de joventut a Teià. Les 

propostes han estat acotades en els objectius per a la seva millor interpretació i la facilitat 

que això suposa a l’hora de proposar. 

 

Les diferents trobades van ser: 

 

Trobades amb regidors i regidores 

 

Les trobades amb els regidors i regidores és van fer de forma individualitzada durant l’estiu 

del 2016. Es volia saber clarament quins eren els límits polítics de la participació juvenil al 

consistori i quins objectius estratègics tenien els responsables polítics del municipi. Es va 

poder treballar amb la majoria de les regidories. També es va poder contrastar la informació 

donada pels regidors i les regidores amb una trobada amb l’oposició, que es va donar al 

final de tot del procés. 

 

Per a més informació es pot consultar la base de dades amb les respostes dels regidors i 

les regidores. 
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Trobades amb tècnics municipals 

 

Amb el personal municipal no s’ha fet cap trobada única sobre el Pla Local de Joventut, 

però si que s’han utilitzat altres espais per parlar. El més important ha estat amb la regidoria 

de participació on, paral·lelament, s’ha fet el Pla Local de Participació amb l’ajuda d’una 

empresa externa i amb la col·laboració d’un jove contractat amb un pla de garantia juvenil. 

Els dos processos han compartit espais de debat (per no solapar jornades), informacions i 

recursos, cosa que ha permès aprofundir en aquest àmbit. 

 

D’altra banda també s’ha treballat amb l’equip de la regidoria de cultura. Des de la regidoria 

de joventut es percep la necessitat de col·laborar amb aquest departament. Es troba 

essencial que aquestes dues regidories treballin el màxim conjuntades possible per assumir 

els resultats esperats en aquestes pàgines. 

 

De forma menys intensa també s’ha volgut apropar el treball de joventut tant a esports com 

a policia local, dos àmbits importants per als joves del poble, però que històricament no 

s’han coordinat. Tot i les bones intencions d’ambdós departaments, la comunicació ha estat 

escassa i és un punt de millora. 

 

Finalment, amb els àmbits clàssics d’emancipació (treball, habitatge i educació) s’ha fet 

molta feina pròpia des de joventut, ja que o no tenen cap tècnic assignat o el tenen 

compartit i amb poca possibilitat de treball intens. Per tant, tant a educació (on el tècnic de 

joventut és el secretari del Consell Educatiu Municipal) com a habitatge i treball la feina 

tècnica des de joventut és clau per poder treballar profundament en la matèria, ja no només 

amb perspectiva juvenil, sinó de municipi. 

 

Trobades amb altres experts 

 

El PLJ compta amb l’assessorament tècnic de diferents institucions. La primera és l’Oficina 

de Català de Teià que ofereix assessorament lingüístic al document. 

 

El Consell Comarcal del Maresme també ha donat suport tècnic al document aportant 

―know-how‖ i dades estadístiques. L’aportació del departament de joventut d’aquest 
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organisme en aquest pla ha estat de gran ajuda, ja que sense la seva tasca no seria 

possible poder disposar de dades comparatives de comarca. 

 

D’altra banda, la Generalitat ofereix un doble recurs d’expertesa en aquest document. En 

primer lloc ofereix al municipi les seves competències a través de l’Observatori Català de la 

Joventut i els seus tècnics territorials, a part d’oferir la seva expertesa en participació juvenil 

i donar suport tècnic a la regidoria de joventut de Teià per organitzar el procés participatiu 

del Pla. 

 

A nivell individual aquest PLJ està inspirat o directament vinculat a moltes persones. Podem 

començar amb els facilitadors o professors del Curs d’Experts en Polítiques de Joventut que 

ofereix l’Observatori Català de la Joventut, aplicant les metodologies explicades en ell en el 

text. També s’ha consultat a Albert Claret, autor de la Tesi ―Tot el Poder per als Joves‖, 

expert en polítiques de joventut. Com que les aportacions han estat múltiples, assegurem 

que han estat moltes més les persones que, en petites dosis, han ajudat a complementar 

aquest pla. 

 

Trobades amb joves 

 

Com ja està explicat al document s’han realitzat 4 tipus d’aportacions: 

 

Trobada de joves: La trobada participativa del 18 de març que va aplegar més de 40 joves 

teianencs per fer la diagnosi i propostes per al PLJ. 

 

Activitats participatives a l’institut: Els joves de l’institut participant a activitat durant les 

hores del pati que han servit per fer més precisa la diagnosi. 

 

Entrevistes individuals: Entrevistes en profunditat a joves referents del poble que durant 

uns 45 minuts han estat entrevistats sobre molts dels aspectes del poble. 

 

Trobades amb les entitats: Han donat el seu punt de vista sobre temes més concrets com 

la participació o l’associacionisme. 
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4.3 Objectius estratègics dels projectes del Pla Local de 

Joventut 

 

I- Esdevenir un referent de la joventut de Teià (Pla transversal). 

 

I a. Interaccionar amb els joves pels seus canals habituals. 

I b. Establir un punt de trobada físic per als i dels joves teianencs. 

 

II- Aconseguir l’èxit de l’educació global.  

 

II a. Esdevenir un actor clau del Consell Municipal d’Educació. 

II b. Reduir les desigualtats entre joves. 

II c. Acompanyar el jovent en el seu camí educatiu en etapes de transició educativa i 

educativa-laboral. 

II d. Donar el màxim suport institucional a les associacions juvenils. 

 

III- Acompanyar al jovent en la vida laboral. 

 

III a. Augmentar l’ocupabilitat del jovent teianenc. 

III b. Assessorar el jovent en l’àmbit del mercat laboral. 

III c. Oferir contactes entre diferents actors del món laboral. 

III d. Oferir alternatives al món laboral tradicional.  

 

IV- Facilitar l’emancipació domiciliària dels joves. 

 

IV a. Adaptar els habitatges a les diferents realitats juvenils del municipi. 

IV b. Difondre noves realitats domiciliàries a joves i propietaris. 

 

V- Promoure la cohesió dels joves del poble. 

 

V a. Adaptar les institucions a les diversitats locals. 

V b. Fomentar l’ús de l’espai públic com espai cohesionador. 
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V c.  Eradicar la violència juvenil. 

V d. Eliminar el masclisme, la LGBTIfòbia, la xenofòbia, el racisme i el classisme. 

 

VI- Fomentar els bons hàbits de vida. 

 

VI a. Promoure la pràctica esportiva. 

VI b. Difondre les diferents formes d’expressió efectivo-sexual i de gènere. 

VI c. Sensibilitzar del risc del consum abusiu de les drogues. 

VI d. Revisar de forma crítica la sexualització del cos. 

VI e. Promoure bones pautes alimentàries. 

VI f. Difondre una visió holística de la salut. 

 

VII-Apoderar als joves a través de la participació i l’associacionisme. 

 

VII a. Promoure la participació col·lectiva en associacions i altres formes. 

VII b. Crear un col·lectiu jove que es coresponsabilitzi de les accions de la regidoria. 

VII c. Fomentar processos participatius en la pressa de decisions. 

 

VIII- Gestionar polítiques de cultura popular i art. 

 

VIII a. Garantir l’accessibilitat de la cultura i l’art al jovent. 

VIII b. Fomentar la creació cultural i artística dels joves de Teià. 

VIII c. Establir la llengua catalana com a llengua comuna, sense perjudici de cap altra. 

 

IX- Assolir quotes més altes de sostenibilitat i transport públic o compartit. 

 

IX a. Educar en l’àmbit ambiental. 

IX b. Premiar les pràctiques sostenibles.  

IX c. Fomentar l’ús del transport públic o compartit. 

 

X- Explorar altres tendències i polítiques. 

 

X a. Innovar amb noves temàtiques que no apareixen al PLJ. 

X b. Incloure noves propostes de professionals i joves.  
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4.4 Propostes 

 

Consulteu l’annex amb el retorn de la jornada participativa. 
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5 Polítiques i projectes 

5.1 Polítiques 

 

Les polítiques aplicades en aquest Pla Local de Joventut es vertebren a través de les 

prioritats detectades entre els actors que han participat en l’elaboració del PLJ. Aquestes 

estan identificades en 3 punts d’importància i prioritat. Com ens explica el llibre  “Project 

Management Book Of Knowledge” aquesta classificació es concep en tres punts. 

 

 

 Importància 

Prioritat 1-1 2-1 3-1 

1-2 2-2 3-2 

1-3 2-3 3-3 

 

En el quadre vermell detectem les polítiques que són importants i prioritàries, en les caselles 

grogues aquelles que tenen una prioritat o una importància mitjana i, que per tant, se’ls 

dedicarà un menor esforç a l’hora de desenvolupar-les.  Pel que fa el verd, podem veure 

que tant la prioritat com la importància no són elevades. Aquests són temes que han sortit 

en algunes de les trobades amb els diferents actors, però ni ells mateixos han mostrat un 

interès molt elevat en portar-ho a terme o en el moment de decisió política s’ha detectat que 

no és una prioritat política per als pròxims anys. 

 

En les polítiques vermelles (de màxima prioritat) trobem: 

 

Polítiques d’emancipació residencial. Pel preu excessiu dels pisos de compra i el lloguer, 

Teià esta patint un despoblament de persones joves a canvi de famílies que utilitzen el 

municipi com a ciutat dormitori. Alhora Teià no té regidoria d’habitatge i, per això, es veu 
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com a imprescindible que joventut actuï com a catalitzador de les demandes i oferidor 

d’alternatives. Relacionat amb l’objectiu de projectes IV ( punt 4.3 del PLJ de Teià) 

 

Polítiques de transport i sostenibilitat. La realitat del transport públic ha millorat els últims 

anys, tot i que encara falta feina per fer. Tant el foment del transport com la seva adequació 

als joves com el replantejament del transport municipal han de ser tractats per la regidoria. 

Relacionat amb l’objectiu de projectes  VI i IX ( punt 4.3 del PLJ de Teià). 

 

Gestió del PIJ i el Casal. Planificar els mecanismes de participació i execució en la gestió 

del PIJ i del Casal de Joves. Planificar les campanyes i les activitats del dia a dia i els 

projecte a llarg termini. Relacionat amb l’objectiu de projectes  I, II, III, V i VIII (punt 4.3 del 

PLJ de Teià). 

 

Polítiques d’associacionisme,  participació i espai públic. Es dibuixen polítiques clares 

de foment de la participació i l’associacionisme en l’espai públic amb l’objectiu d’apoderar el 

jovent en les decisions col·lectives. Relacionat amb l’objectiu de projectes  I, V, VII (punt 4.3 

del PLJ de Teià). 

 

PIJ Mòbil i relació amb el sistema educatiu (Institut i CEM). Estudiar com ens 

relacionem amb els altres actors educatius del municipi i com estretem vincles i actuacions 

amb l’Institut Turó d’en Baldiri amb el PIJ Mòbil.  Relacionat amb l’objectiu de projectes  II ( 

punt 4.3 del PLJ de Teià) 

 

 

En les polítiques grogues (de prioritat mitjana) trobem: 

 

Polítiques educatives i de transició educativa. Donar suport educatiu als joves i 

orientació en el cicle educatiu, fent especial atenció a les etapes de transició entre etapes 

educatives o de l’educació al món laboral. Relacionat amb l’objectiu de projectes  II (punt 4.3 

del PLJ de Teià).  

 

Polítiques d’ocupació i emprenedoria empresarial.  Acompanyar els joves en la vida 

laboral i donar suport a les activitats que duen a terme el SOC i  l’OLO. Relacionat amb 

l’objectiu de projectes  III (punt 4.3 del PLJ de Teià). 
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Cohesió, drets civils i diversitats. Foment d’activitats de sensibilització sobre diversos 

temes d’interès i acompanyament amb joves de diferents col·lectius. Relacionat amb 

l’objectiu de projectes  V (punt 4.3 del PLJ de Teià). 

 

En les polítiques verdes (prioritat baixa) trobem: 

 

Polítiques de cultura. La regidoria de cultura genera una activitat intensiva i, per aquest 

motiu, des de joventut realitzarem un treball coordinat amb algunes activitats, per tal de 

potenciar la cultura entre els joves. Relacionat amb l’objectiu de projectes  VIII (punt 4.3 del 

PLJ de Teià). 

 

Salut i esport. Joventut també treballarà en diverses accions que proposin les regidories 

responsables d’aquests àmbits, alhora que proposarà projectes a partir de les necessitats 

detectades a partir del contacte amb el jovent. Relacionat amb l’objectiu de projectes  V i VI 

(punt 4.3 del PLJ de Teià) 

 

Pau Cooperació i Drets Humans. Estarem en contacte amb la regidoria de cooperació per 

poder aportar la visió juvenil. Relacionat amb l’objectiu de projectes  V (punt 4.3 del PLJ de 

Teià) 

 

  5.2 Projectes 

 

A partir de les polítiques destacades es desenvoluparan els projectes concrets per 

aconseguir els nostres objectius. Per cada projecte detallarem la problemàtica, els recursos 

destinats, la població diana del projecte, les activitats del projecte, el producte i l’impacte 

desitjat. També aproximarem en una taula els objectius que persegueix l’activitat i les fonts 

de verificació on trobarem les dades analítiques per fer l’avaluació.  
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Tot seguit llistarem els projectes que trobarem desglossats en l’annex: 

 

5.2 a) Polítiques d’emancipació residencial 

 

Projectes Casa dels Mestres. L’objectiu d’aquest projecte és recuperar la titularitat total de 

les antigues cases dels mestres per poder desenvolupar un projecte d’habitatge jove en 

cessió d’ús a través d’una cooperativa d’habitatge. Aquest projecte permetria poder donar 

un espai alternatiu a l’habitatge a l’hora que s’ofereix la possibilitat de viure al municipi a 

entre 16 i 24 persones.  

 

Projecte alternatiu a l’habitatge tradicional. Es vol començar a teixir una xarxa per a 

l’habitatge a Teià, on les persones joves puguin emancipar-se amb seguretat jurídica i 

coneixent tots els tipus d’opció d’habitatge, els drets i deures com a buscadors, alhora que 

es fa un treball amb la comunitat per poder oferir alternatives reals a persones joves. 

 

Projecte pisos buits. La voluntat és poder tenir una base de dades actualitzada amb la 

informació de quins pisos buits hi ha al municipi. Aquestes dades ens permetran poder tenir 

una diagnosi clara de la situació i saber de primera mà quina és la situació de l’habitatge, 

per poder desenvolupar noves propostes a partir d’aquesta base. 
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5.2 b) Polítiques de Transport 

 

Projecte promoció transport públic. Es desenvoluparan polítiques actives de promoció 

del transport públic tant urbà com interurbà i es farà difusió de les diferents possibilitats 

tarifàries que tenen els joves.   

 

Parades sense violències. Es desenvoluparan accions per repensar les parades del C-15 

per veure quin tipus de violència tenen i transformar-les en una visió de gènere i intercultural 

 

Bus nocturn Teià. Es buscarà l’aplicació de línies de bus nocturn de caps de setmana cap 

a Mataró i Barcelona. 

 

5.2 c) Polítiques d’associacionisme,  participació i espai públic 

 

Foment de l’associacionisme. Es vol treballar conjuntament amb les entitats juvenils del 

municipi i que aquestes aportin tots els projectes conjunts que creguin convenients.  

 

Jove organitzat. Procés de participació dels joves a títol individual que serà obert depenent 

de les demandes juvenils i les accions que hagi de prendre la regidoria. Es volen teixir ponts 

entre aquest joves que participaran individualment i associat. 

  

Teià per als joves!. Es treballarà a l’espai públic allà on hi hagi joves. Es volen dinamitzar 

espais de trobades i activitats a l’aire lliure per conèixer els joves que fan ús de l’espai públic 

i poder facilitar accions d’acord amb els seus objectius i les seves prioritats. 

 

Gestió participada de les polítiques de joventut. Es començarà a treballar en la 

participació total dels i les joves en la presa de decisions de la regidoria. Durant la vigència 

d’aquest pla es duran a terme activitats participatives amb l’objectiu de poder tenir un grup 

de joves que participin de les decisions de la regidoria. 

 

5.2 d) Gestió del PIJ i el Casal 
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Setmanes temàtiques. Es buscarà quines són les temàtiques socials i culturals més 

interessants per als joves de Teià i es faran setmanes dedicades a aquests temes en 

concret. 

 

Festa de final d’estiu. Es facilitarà una trobada d’oci alternatiu la primera setmana de 

setembre per donar el tret de sortida del nou curs i convocar el màxim d’adolescents i joves 

del municipi per encarar el curs de forma participativa. 

 

Activitats al Casal. Es mantindran i repensaran les activitats ofertes al casal com xerrades, 

tallers, concursos… el màxim d’inclusives possible, perquè el Casal sigui un punt de trobada 

del jovent. 

 

PIJ online. Es dinamitzaran les pàgines i xarxes socials de joventut per  a que la informació 

arribi al màxim de persones possible. 

 

PIJ offline. Conjuntament amb el treball online i amb la xarxa de persones i entitats que 

poden ser d’utilitat als joves s’oferirà una atenció individualitzada i personal als joves que la 

necessitin. 

 

Restauració del Casal. S’adaptarà el Casal perquè sigui el màxim d’inclusiu possible amb 

la participació dels i les joves del municipi. 

 

5.2 e) PIJ Mòbil i relació amb el sistema educatiu (Institut i CEM) 

 

PIJ Mòbil. Es desenvoluparan accions participatives i esportives a les hores del pati, com a 

mínim un dia a la setmana, durant l’any escolar al Turó d’en Baldiri. Amb aquesta relació fer 

tallers esporàdics a hores de tutoria apropant les setmanes temàtiques als estudiants. 

 

Corresponsals. Projecte d’APS fet amb joves voluntaris de l’institut que està a mig camí 

entre el desenvolupament del Casal i la relació amb el Turó d’en Baldiri. Són els joves que 

aporten la informació de les activitats a l’institut i els que dinamitzen activitats concretes al 

municipi. 
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Participació al CEM. Assistència a les reunions del Consell Educatiu Municipal per aportar 

les nostres activitats i el nostre punt de vista sobre l’educació al municipi. També es teixeix 

xarxa amb els altres actors municipals. 

 

Polítiques de prioritat mitjana 

 

Farem un resum dels projectes que desenvoluparem en aquestes polítiques que seran 

secundàries durant el desenvolupament d’aquest Pla. 

 

5.2 f) Polítiques educatives i de transició educativa  

 

Setmana de l’orientació educativa. Mancomunar el servei amb altres municipis del Baix 

Maresme i poder oferir una informació resumida abans de les matriculacions escolars o 

universitàries.   

 

Informació sobre orientació educativa. Oferir tota la informació de què disposem sobre 

educació, etapes i transicions educació-treball en format presencial i en format xarxa. 

 

Aproximació dels diferents salons de l’ensenyament. Recollir el màxim d’informació del 

Saló de l’Ensenyament de Barcelona i poder oferir informació propera en especial atenció 

als alumnes que estudien al municipi. 

 

5.2 g) Polítiques d’ocupació i emprenedoria empresarial 

 

Masoveria empresarial. Exploració de cessió d’ús d’espais en desús per realitzar projectes 

d’activitat social i econòmica.  

 

Participació en l’enlairat. Participació a la preparació de la fira d’emprenedoria del Baix 

Maresme. 
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Vivers de projectes a mida. Detectar els joves que volen començar a emprendre al 

municipi i poder-los acompanyar en el seu camí o derivar-los cap a d’altres serveis que els 

puguin ser útils.  

 

Informació i derivació sobre ocupació i emprenedoria. Com en el cas de l’educació 

oferir tota la informació possible sobre ocupació i fer xarxa amb els altres serveis que 

acompanyen el procés com el SOC, la OLO o l’Oficina Jove del Maresme. 

 

5.2 h) Cohesió, drets civils i diversitats 

 

Treballar de forma transversals aquests àmbits i fer les activitats el màxim d’inclusives. 

 

Polítiques de prioritat baixa 

 

En aquest cas també oferirem la informació desenvolupada en el cas de les grogues. 

 

5.2 i) Polítiques de cultura 

 

La regidoria de joventut vol promoure manifestacions culturals juvenils i utilitzar-les com a 

dinamitzadores treballant estretament amb la regidoria de Cultura. 

 

5.2 j) Salut i esport  

 

Farem projectes esportius i saludables com a catalitzadors de participació amb l’objectiu de 

potenciar les bones pràctiques de salut corporal, mental i emocional, alhora que oferim 

alternatives a pràctiques de risc col·laborant amb les regidories implicades. 

 

5.2 k) Pau, Cooperació i Drets Humans 
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La intencionalitat de la regidoria és acompanyar el Consell Municipal de Cooperació per a 

obrir la mirada de la solidaritat cap a accions transformadores de la societat. Es vol treballar 

conjuntament amb les entitats i persones implicades en la matèria per complementar les 

accions que ja s’han dut a terme fins al moment. 

 

5.3 Temporalització 

 

 

5.3 a) Polítiques habitatge 

 

- Projecte casa dels mestres: 

o 2018: Recuperar la titularitat i l’ús de les cases dels mestres. 

o 2019: Treballar en la cessió d’ús de les cases dels mestres amb les 

cooperatives i començar les obres.  

o 2020: Seguir amb les obres de les cases, promocionar i sensibilitzar sobre 

les diferents tinences d’habitatge. Obertura del concurs i primeres unitats de 

convivència vivint a les cases. 

 

- Projecte sobre Alternatives a l’Habitatge tradicional: 

o 2017: Xerrada sobre diferents tipus de tinença i alternatives al lloguer i a la 

compra. 

o 2018: Diagnosi i exploració sobre possibles cessions d’habitatge a 

immobiliàries, bancs i propietaris individuals. 
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o 2019: Primers contactes entre joves i propietaris amb pisos buits. 

 

- Projecte pisos buits 

o 2018: Contractació de cooperativa que organitzi la diagnosi. 

o 2019: Gestió de la base de dades de pisos buits a Teià. 

o 2020: Contactes entres persones joves i titulars. 

 

5.3 b) Polítiques de transport públic 

 

- Projecte promoció transport públic. Acció anual sobre sensibilització del transport. 

 

- Bus Nocturn Teià: 

o 2017: Diagnosi d’altres realitats de bus nocturn. 

o 2018: procés de negociació amb empreses proveïdores i municipis propers. 

o 2020: Aplicació de la diagnosi. 

 

5.3 c) Polítiques d’associacionisme,  participació i espai públic 

 

- Foment de l’associacionisme: 

o 2017: Primera trobada amb les entitats del poble. 

o 2018: Dissenyar full de ruta del possible Consell de Joventut.  

o 2019: Testar el Consell de Joventut. 

o 2020: Consolidació del Consell de Joventut. 

 

- Jove organitzat. Fer trobades anuals sobre temes en concret. 

 

- Teià per als Joves! 

o 2017: Diagnosi d’on es troben els joves en Medi Obert. 

o 2018: Desenvolupar activitats en Medi Obert. 

o 2019: Canalitzar les activitats cap al Casal o altres espais. 
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- Gestió participada de les polítiques de joventut: 

o 2017: Primera trobada amb joves per parlar sobre gestió participativa. 

o 2018: Apoderar els joves sobre mètodes de gestió. 

o 2019: Obrir la possibilitat de cogestionar el Casal de Joves. 

 

5.3 d) Gestió del PIJ i el Casal 

 

 Tots els projectes que es troben dins d’aquesta política són cíclics i no es troben dins una 

dinàmica temporal al llarg del temps. 

 

5.4 Pressupost 

 5.4 a) Recursos Humans 

 

2017: Es compta amb un tècnic de joventut a 22 hores a la setmana (ja que per a la jornada 

de 25 hores 3 són per educació) i un dinamitzador juvenil a 21,5 hores. La dinamitzadora 

titular torna de la seva excedència maternal i les 21,5 hores quedaran repartides entre dues 

persones a 10,75 hores. 

2018: Es preveu poder augmentar les hores del tècnic i dinamització. 

2019: Es mantenen les hores. 

2020: Es mantenen les hores. 

 

5.4 b) Recursos materials 

 

Es preveu el manteniment del Casal de Joves del Parc de Can Godó S/N i l’ús esporàdic 

d’altres equipaments de l’ajuntament com l’Espai Can Llaurador, La Unió o la Biblioteca.  
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5.5 c) Recursos econòmics per serveis 

 

2017: El pressupost total és de 18.000 euros per part de l’ajuntament, 4.000 de la subvenció 

de la Diputació de Barcelona i 1.500 euros de la subvenció de la Generalitat de Catalunya. 

Un total de 23.500 euros. 

 

2018: Es preveu un pressupost de 20.000 euros amb una subvenció de 4.000 euros de la 

Diputació de Barcelona i 1.500 euros de la Generalitat de Catalunya. Un total de 25.500 

euros. 

 

2019: Es preveu un pressupost de 20.000 euros amb una subvenció de 5.000 euros de la 

Diputació de Barcelona i 2.000 euros de la Generalitat de Catalunya. Un total de 27.000 

euros. 

 

2020: Es preveu un pressupost de 22.000 euros de l’Ajuntament i una subvenció de 5.000 

euros de la DIBA i 2.000 de la Generalitat. Un total de 29.000 euros. 
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6 Avaluació  

         

6.1 Introducció 

 

Per assegurar una bona aplicació del Pla Local de Joventut, s’ha de preveure una important 

avaluació d’aquest. Per tant, concebem l’avaluació com una de les parts més importants 

d’aquest document. L’avaluació, tant continuada, com final, és la que ens permetrà poder 

entendre els punts forts i dèbils del Pla i, així, adaptar-lo durant el desenvolupament. Amb 

l’avaluació podrem detectar què ha estat acomplert i què no. És en aquest espai on també 

estan definits els òrgans, els actors i la metodologia de treball d’aquesta avaluació. 

 

6.2 Avaluació continuada 

 

Estarà feta pel personal de joventut, pel regidor i pels actors que així ho sol·licitin. Tindrà 

una funció d’acompanyament del Pla i estarà feta en espais no formals o espais formals ad 

hoc. Tot i així, la informació extreta d’aquestes si que serà redactada en petits 

memoràndums que acompanyaran les altres avaluacions, com annexos importants a tenir 

en compte. 

 

6.3 Avaluació anual 

Es farà durant el tancament de cada any natural amb l’objectiu de valorar l’acompliment dels 

objectius anuals i de les polítiques fetes durant l’any, per tenir una visió amb perspectiva del 

passat i poder oferir canvis i alternatives en el futur. 

 

Els agents implicats seran aquells que han estat implicats en les polítiques de joventut de 

l’any anterior. Cada any es farà un recull de totes les polítiques de joventut amb totes 

aquelles regidories que han participat en el seu desenvolupament. 
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En aquest sentit es farà una trobada amb els regidors i les regidores i una altra trobada 

oberta de joves del poble. Aquestes seran informatives o recopilatives de les activitats fetes 

durant aquell any, a la vegada que els actors les avaluaran amb indicadors clars i faran 

propostes de millora o de novetats pels anys següents.  

 

En la mesura del possible també s’interpel·laran a d’altres actors, com experts,  i altres 

persones de l’ajuntament per poder completar aquest procés. 

 

Aquesta feina es farà durant l’últim trimestre de cada any del PLJ en vigor, tenint fins al mes 

de febrer de l’any següent per redactar les conclusions finals. Aquestes conclusions podran 

produir annexos del PLJ amb modificacions i canvis d’aquest per poder-lo amollar durant 

tots els seus anys d’execució.  

 

6.4 Avaluació final 

 

L’avaluació final té un doble objectiu. El primer ve de la mà de reunir de nou tots els agents 

implicats en el Pla i poder tenir una visió clara del seu funcionament, la seva viabilitat i la 

seva adaptació a la realitat. El segon és l’obtenció de resultats quantitatius i qualitatius de la 

vida del Pla, per poder obtenir un indicadors clars de cap on han d’anar les polítiques 

públiques del pròxim PLJ. 

 

Els agents i la metodologia són igual que les avaluacions anuals, però en sessions més 

completes en les quals es buscarà aprofundir en el canvi real produït pel PLJ i utilitat última 

d’aquest.  

 

L’anàlisi extreta d’aquesta avaluació, en format de ―Teoria del Canvi‖, vol ser d’utilitat als 

redactors del proper PLJ i per això s’ha de veure quins resultats, positius i negatius, ha 

tingut cada acció, el perquè del seu impacte i el marge de millora. Aquesta informació, 

conjuntament amb la visió del futur de joves, experts, tècnics i polítics.  

 

Les sessions participatives es faran durant l’últim trimestre de l’últim any del pla i l’informe 

estarà llest durant el primer trimestre de l’any posterior. 
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Aquest balanç estarà basat en l’avaluació d’implementació i del disseny de la Teoria del 

Canvi proposada per Ivàlua i la DGJ i tindrà com a mínim els següents apartats:  

 

- Justificació (explicació del PLJ i el seu perquè). 

- Descripció del programa amb els seus antecedents, la definició, els objectius, el seu 

desenvolupament i el marc organitzatiu. 

- El plantejament de l’avaluació amb la descripció de la teoria del canvi, l’objecte de 

l’avaluació, el seu propòsit, els recursos i el calendari. 

- Els resultats de l’avaluació. 

- Conclusions i recomanacions de millora. 
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7. Tacament 

7.1 Consideracions finals 

 

La voluntat d’aquest PLJ és la d’aconseguir tornar a posicionar el jovent de Teià en l’arena 

política. Que els individus d’entre 16 i 29 anys tinguin l’oportunitat real de realitzar els seus 

processos d’emancipació amb comoditat, llibertat i igualtat d’oportunitats.  

 

És important tenir un Pla Local de Joventut, però ho és molt més acomplir el compromís 

dels límits que estableix aquest document, ja que, no volem que quedi estancat o sobre d’un 

prestatge. Tot i que sempre es depèn d’una voluntat política, esperem que aquest document 

sigui inspirador i guia per a qualsevol polític o tècnic que s’ocupi d’alguna de les seves parts 

i que, per tant, aquestes pàgines segueixin vives fins al final. 

 

Perquè aquest fet sigui real, el Pla ha d’anar acompanyat d’una bona difusió i d’un bon 

acompanyament a aquells que l’han fet realitat, però també a aquells que seran partícips del 

futur. És d’obligació una bona presentació oficial en algun acte que aplegui a molts joves de 

Teià, però també el seu enviament a totes aquelles persones que han participat en la seva 

elaboració, correcció o difusió. 

 

És important també explicar bé la seva importància a polítics i tècnics de l’ajuntament, que 

finalment seran els garants de la seva aplicació. Implicar a regidors i regidores del govern, 

però també de l’oposició i que se’l facin seu, veient que la participació i l’emancipació és 

l’únic camí per tenir una població activa i cívica. 

 

Finalment, s’ha d’adaptar aquest text als joves. S’ha de fer atractiu per xarxes i 

presencialment, per tal que  arribi a tots aquells que rebran els impactes del text, per tal que 

sàpiguen quines polítiques els afecten, i per tal que siguin coneixedors de què tenen el 

poder de canviar-les. 

 

La joventut no és el futur, sinó el present del poble. La seva responsabilitat com a ciutadà de 

ple dret només vindrà si ve acompanyada de la seva participació activa en el disseny i 
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l’execució de les activitats del seu dia a dia. És simplement el que volem. Com deia Alain 

―es diu que les pròximes generacions seran difícils de governar i així ho esperem‖. 
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9 Anexos 

 

9.1 Buidatge de la jornada de participació de 18 de març de 

2017 

 

Funcionament de la jornada  

 

La jornada va ser el dia 18 de març del 2017. L’horari va ser de les 17 a les 20.15 h, tot i 

que va acabar començant mitja hora més tard, ja que teníem confirmada la presència de 

l’esplai a partir de les 18 h i creiem que era interessant la seva col·laboració. 

 

Primer de tot vam fer una ronda de presentacions amb una dinàmica senzilla de 

coneixença. A continuació vam fer tres grups per edats, dos d’adolescents i un de joves 

adults. 

 

A les 18 h vam començar amb les dinàmiques de participació. Els dos grups d’adolescents 

van tenir 40 minuts per debatre sobre participació i associacionisme i altres temes (salut, 

estudis i oci, prioritàriament) mentre que els joves adults van parlar sobre transport i 

habitatge. 

 

A continuació vam berenar i a les 19 h  vam tornar a dividir-nos en els grups inicials. Mentre 

que els adolescents concretaven artísticament una de les seves propostes els adults 

seguien debatent, aquest cop sobre participació i associacionisme. 

 

Finalment a les 20 h es van presentar 4 de les propostes treballades dels adolescents i es 

van fer votacions de la proposta més valorada. Finalment el regidor va concloure la jornada i 

vam passar a jugar a un Laser Tag durant una hora i a un sopar popular. 
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Les dinàmiques de participació es van encarar en la construcció d’un arbre on les arrels 

eren els problemes en la diagnosi, el tronc les propostes i la copa la visió de Teià en 5 anys. 

Els debats van partir en la proposta de debat d’escolta activa (fish ball). 

 

Van participar 36 adolescents (12 corresponsals, 10 del Cau Mintaka i 12 de l’esplai Ítaca) i 

7 adults (2 dimonis, 1 ex monitora, 1 cap del cau, 2 monitors de l’esplai, 1 jove no associat). 

En total 43 persones. La jornada va ser dinamitzada pel dinamitzador del Casal, el tècnic de 

Joventut, la dinamitzadora de l’Agència Catalana de la Joventut i el tècnic de Participació. 

 

Valorem molt positivament la jornada de participació per la participació dels joves (40 joves 

per Teià esta molt bé), les idees que van sortir i la voluntat de futur dels joves. Valorem 

negativament el sistema d’elecció que només tenia presents 4 propostes i el sistema de 

debat que no es va ajustar a l’edat.  

 

La diversitat d'edat i de perfils van ser una dificultat, tot i que va ser molt positiu tenir un 

espai comú d'interrelació com el de la jornada. El sistema de debat va costar, sobretot als 

més joves, i depenia més de la tasca del dinamitzador/a a fer-ho més participatiu, buscant la 

participació d'aquells als que els costava més. Tot i això, els joves van participar de manera 

positiva aportant idees i propostes. Hi van posar ganes, tot i la reflexió que es demanava i 

algunes qüestions que els podien quedar més llunyanes. Alguns perfils van ajudar més a 

crear una bona dinàmica.  

 

Pel que fa a les 4 propostes, van mancar les propostes desenvolupades d'habitatge i 

transport i l'òptica dels joves més adults en la resta (es va prioritzar la mirada dels joves 

més grans en tots els àmbits a través del debat de propostes ja que era important). La resta 

de propostes del tronc no van tenir un espai de posada en comú. El desenvolupament 

artístic de les propostes anava lligat a l'objectiu de vincular els joves a la continuïtat del 

procés a través d'una proposta i preferència que es poguessin fer seva. Els grups de les 

propostes eren homogenis per facilitar el consens però va dificultar la interrelació per crear 

un espai comú futur. 
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Proposta en els Arbre 

 

Participació 

 

Problemes: 

 

L’Ajuntament no ens escolta: es fan moltes activitats d’esquenes als joves o almenys no 

es donen facilitats per a que s’organitzin activitats des dels joves. 

No m’agrada l’FM jove: no es fa partint de les necessitats dels joves i no hi ha cap 

comissió jove que faci les activitats de FM. 

No hi ha activitats per a joves: a part d’FM i el que abans era la Setmana de la Joventut 

no hi ha res per als joves. A part, no hi ha activitats per a majors d’edat. 

 

Propostes:  

 

Enquestes: passar enquestes als joves de l’institut per veure què volen fer en temps d’oci i 

en altres espais. 

Flyers: fer un flyer per activitat i passar-lo entre els joves del municipi. 

Concerts prefesta: que els concerts i l’FM comencin abans perquè els joves de 12 a 18 

puguin assistir-hi. 

Pensar nosaltres les activitats: creació de les activitats a partir d’una comissió o de 

reunions concretes de desenvolupament de propostes. 

Propostes per FM: concurs de Got Talent, concert per a adolescents, lluites de Galls i festa 

de l’escuma. 

Falta de comunicació i millora de la promoció: fer un bon pla estratègic de comunicació. 

Creació d’un consell de joves: formalitzar un consell de joves formal on el constitueixi un 

plenari de l’ajuntament i que hi assisteixi l’alcalde, com si fos un consell municipal d’infància. 

Associació de Joves: que recullin propostes i les presentin directament al municipi. 

Reunió anual entre entitats i regidoria: on es plantegin activitats per l’any següent i es 

facin dinàmiques participatives. 

Falta ajuda a les entitats i no “encolomar” activitats: les entitats hi són per col·laborar, 

no per demanar favors o fer activitats de forma gratuïta. Pensar espais associatius a tots els 

actes com la nova fira del perfum 
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Permetre més activitats i desburocratitzar: fer més fàcils els canals de comunicació entre 

joves i ajuntament.  

 

Creació d’un calendari On-line jove: crear un calendari que seleccioni les activitats per a 

joves. 

 

Transport 

 

Problemes: 

 

Bus Nocturn: l’autobús nocturn és molt lent i no té pràcticament freqüència. 

No hi ha transport públic a l’institut: el bus queda molt lluny de l’institut i aquest lluny dels 

seus alumnes. 

La línia regular C-15: hi ha molt poca regularitat i no va sincronitzada amb el tren. 

Cotxes: hi ha massa cotxes per la riera i massa poca regularització del pàrquing en el 

municipi. 

 

Propostes: 

 

Campanya de foment del transport públic: mirar de poder abaratir el transport intern del 

poble i fer una campanya on es digui quin transport públic hi ha al poble, promocionant i 

explicant les avantatges del transport. 

Que el C-15 es coordini amb el tren: que l’horari de l’autobús estiguin coordinats amb els 

del tren i que si aquest arriba tard el bus tingui un marge per sortir. 

Millora de la parada del C-15: que la parada del tren i la segona parada del recorregut 

s’il·luminin adequadament i es crei una bona parada. 

Bus per festes: promocionar el transport públic durant les festes de Masnou i Allela a 

través d’un autobús públic amb sortides a les 11 i 11.30 h i tornades a les 5 i 6 h. 

Transport públic a les universitats: promoció d’autobús directa del Maresme a 

l’Autònoma. 

Autobús a l’Institut: parada del bus a prop de l’Institut o planificació d’un nou bus a les 

hores d’institut. 

 

Habitatge 
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Problemes: 

 

Construccions eternes o a mig construir: hi ha habitatges com els del camí a Premià de 

dalt que porten molts anys construint-se. 

Impossibilitat de tenir habitatge de compra: els preus de l’habitatge de compra són 

massa alts per a joves de la vila (+180.000 euros) 

Debat entre serveis: els joves adolescents diuen que no hi ha prou serveis i els adults 

diuen que no en volen més per promocionar la vida sostenible del municipi. 

Pisos de protecció oficial: se’n van fer de compra i de lloguer. Els de compra ja no 

tornaran a posar-se al mercat i els de lloguer serveixen per especular amb re-lloguer o la 

renovació de condicions no són transparents. 

Lloguer impossible: l’únic lloguer possible és el de cases unifamiliars de més de 300m2 

amb piscina a partir de 2.000 euros al mes. 

Alternatives a l’habitatge: no es coneixen realitats alternatives al lloguer i la compra. 

Els joves es veuen forçats a marxar: els joves no tenen alternatives a l’emancipació 

residencial. 

 

Propostes: 

 

Pisos de protecció oficial: que es construeixin pisos de protecció de lloguer o es forci als 

bancs a fer-ho amb els pisos buits. Que es guardi part d’aquests pisos per quota jove 

(lloguer per a menys de 10 anys) i que els requisits i la renovació siguin transparents. 

Pàrquings per zones i en espais grans: que hi hagi aparcament per zones i que sigui 

exclusiu per als veïns. 

Alternatives al lloguer i la compra: s’ha de promocionar i pot ser un bon reclam per a gent 

jove al municipi. 

Frenar la construcció de pisos de “luxe”: que ja no es puguin construir més pisos, 

sobretot de luxe que porten persones que transformen el municipi en poble dormitori. 

Obligar als bancs a fer pisos de protecció oficial: mirar què es pot fer amb els pisos 

buits dels bancs per a disposar-los com a protecció oficial.  

Que les empreses agafin treballadores del poble: que les grans empreses que 

s’instal·len al municipi tinguin obligació d’agafar gent del municipi, com el Mercadona. 

 

Altres (Oci, salut, estudis…) 
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Problemes: 

 

No hi ha res per a joves a Teià. 

No hi ha espais en Parc. 

Falta llocs i empreses per fer pràctiques: no hi ha cap lloc, més enllà de l’ajuntament, per 

fer pràctiques. 

No hi ha feina a Teià: Has de sortir del municipi per treballar. 

 

Propostes: 

 

Garantia Juvenil adequada: treballar perquè la garantia s’adapti a la realitat juvenil i 

escollir joves del municipi. 

Oci per a joves de més de 20 anys: generar activitats exclusives per a majors de 20 anys. 

Millorar el gimnàs: la sala polivalent i la de màquines han quedat petites, ineficients i 

incòmodes. Es proposa la construcció d’una sala annexa en el descampat immediatament 

posterior al gimnàs actual per acollir activitats dirigides. Fer piscina coberta i lligar-la al 

gimnàs. 

Festes temàtiques per majors d’edat: organitzar Carnestoltes, Sant Joan i Cap d’Any. 

Construir un espai obert, però amb sostre: on es puguin fer activitats sense problemes 

quan plogui i sense una gran inversió. 

Nous dissenys del Teià Informa: més cridaners per a joves o amb un apartat jove annex. 

Sala d’estudi nocturna: obrir una sala nocturna durant l’època d’exàmens. Replantejar la 

biblioteca en horaris i en espais. 

Més activitats al centre del municipi: que es creïn activitats al centre del poble. 

Donar facilitats a diferents negocis que aporten grups joves: bosc vertical, paint-ball, 

laser tag, cinema, bar jove, discoteca. 

Potenciar el menjar saludable: campanya a favor del menjar saludable i instal·lació de 

màquines de menjar saludable.  

Construcció d’un rocodrom 

Més formacions d’educació no formal per joves i entitats de joves 

Obrir la piscina més dora per a que es pugui aprofitar per l’Isnti A part de la 

possibilitat de cinema a la fresca, també feien referència a descomptes o gratuïtat L 

per tenir accés a aquesta possible oferta. 
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Crear cinema a la fresca 

Potenciar línies de batxillerat 

Transformació de la Unió: Transformar la unió en un espai públic escenic i de cinema. Fan 

referència a una única agenda per tots les activitats que es fan a Teià, no solament per 

joves si no també totes aquelles de caràcter cultural, esportiu, etc. Proposaven com un 

espai únic virtual on accedir i saber què hi ha cada dia a fer a Teià. 

 

Visió del municipi 

 

+ vida al carrer 

+ desenvolupat 

+ divertit 

+ gent jove 

buit 

+ participatiu 

Poble que no sigui dormitori 

+ modern 

 

Propostes dels grups: 

 

Cinema Teatre a La Unió  

 

Transformació de la sala principal de La Unió en espai escènic de teatre i cinema. Amb això 

es vol aconseguir un espai escènic públic (no lligat a interessos privats ni a l’especulació) en 

el que es pot fomentar l’art escènic i el cinema. 
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Construcció d’un Paint Ball 

 

Es vol construir un Paint Ball a prop de l’ermita de Sant Mateu. El preu podria ser econòmic 

ja que el la pista estaria en un espai públic de bosc i el manteniment només seria del 

material. 

Es veu com una oportunitat d’atreure persones de fora de Teià i reactivar el sistema 

econòmic a part de la feina directe de l’espai. 
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Cine Jove  

 

Construcció d’una sala de cinema amb l’entrada general a 6 Euros i amb el carnet jove o el 

de la biblioteca a 3 Euros. Cada mes es proposen 4 pel·lícules i es vota des d’internet i des 

del Casal de Joves pel mes següent. Els diumenges es proposa fer dia de l’espectador amb 

entrada gratuïta.  
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Ampliació del gimnàs de Teià 

 

Es demana l’ampliació de la sala de màquines i la creació d’una nova sala per fer activitats 

dirigides en el descampat annex al gimnàs.  
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9.2 Activitat participativa a l’institut sobre gustos 

 

És una activitat feta a l’hora del patí d’un dimecres. Exposem dos fulls de paper grans amb 

les frases ―Què t’agrada de Teià‖ i ―Què no t’agrada de Teià‖ A una paret del pati i deixem 

retoladors, post-its i gomets per sumar-se a la proposta. És la primera vegada que es fa una 

activitat d’aquest tipus a l’escola i els adolescents estan una mica perduts. 

 

La primera participant és una noia de 4t d’ESO i molts altres ja no tenen més idees. 

Posteriorment, es queden només els de primer d’ESO jugant i distorsionant davant dels 

cartells no deixant que cap persona més s’interessi per això. En Marc (dinamitzador) va per 

la resta del pati recollint altres idees d’altres alumnes amb post-its, mentre que en David 

(tècnic) segueix demanant la participació des del papelògraf. 

 

Coses que m’agraden de Teià: 

 

Què és un poble tranquil i amable 

Tot 

El Mercadona 

La Piscina 

La bilblio 

El Casal de joves 

Wifi al Casal 

 

Coses que no m’agraden o que incorporaria: 

 

Un Skate park 

Un Petem la Nit cada mes (festa jove) 

Més activitats per joves, no hi ha res 

Cinema a la fresca 

Un cine 

Opcions d’oci 

Una botiga de tot a cent 

Autobús fins a la Mulassa 

Discoteca/pub musical 
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Autobús a l’institut 

Un dels policies 

No volem el Mercadona, volem un centre comercial 

No ens agrada l’institut 

No ens agrada el menjar de l’institut 

Que no hi ha piscina coberta  

 

9.3 Activitat participativa a l’institut sobre espais de Teià  

 

L’activitat consisteix en l’exposició d’un mapa de Teià en Din-a2 on apareix tot el municipi  i 

tres preguntes. On vius? Per on et mous? que conèixes? En cas de no viure a Teià s’ha de 

fer una creu a la part inferior del mapa per identificar que aquella persona no viu al municipi. 
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El resultat escrit i oral amb alguns joves de l’Institut és que alguns d’ells i elles no viuen a 

Teià i d’altres que sí que hi viuen no fan cap tipus d’activitat, ja que se’n van a d’altres llocs, 

principalment Masnou i Barcelona, a fer-ho. 

 

Com es pot veure en el mapa, aquells que si que fan vida al municipi es troben entre la 

biblioteca i el Parc de Can Godó, principalment en els dos extrems on hi ha equipaments 

municipals (biblioteca i Casal de Joves) que tenen Wifi. 

 

Molt d’ells van argumentar que això és entre setmana quan no tenen extraescolars, però 

que el cap de setmana, sobretot el dissabte marxen fora a passar el dia en família. Els de 4t 

d’ESO, sobretot, ja comencen a consumir oci nocturn a Masnou i Mataró. 

 

Tots ells i elles es queixaven de la manca d’espais per joves a Teià i de que el poble no 

ofereix cap possibilitat d’oci que no sigui la pràctica d’un esport. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

122 
 

9.4 Desenvolupament de les polítiques prioritàries  

 

Polítiques d’habitatge 

 

Relacionat amb objectiu IV 

 

Projecte Problema Objectius Recursos Població Diana Activitats Producte
s 

Impactes 

Projecte 

Casa 

dels 

Mestres 

-Envelliment 
progressiu del 
municipi i de la 
comarca que 
pot comportar 
problemes 
econòmics a 
mig termini 
 
-migració 
(interna o 
externa) de la 
població jove 
de Teià per no 
poder assumir 
els preus del 
mercat privat  
 

- Crear un espai 
per a que 8 
unitats de 
convivència 
joves. 
 
-Mostrar la 
possibilitat real 
al lloguer i la 
compra 
 
-Bona pràctica 
per futures 
col·laboracions 
en xarxa amb el 
tema immobiliari 
 
-Ofertar 

Capital Humà: 

Tècnic de Joventut: Assumirà 

el projecte internament i 

coordinarà la feina tècnica de 

l’ajuntament a 10 hores 

setmanals durant tot el 

projecte 

Serveis tècnics de 

l’ajuntament: Seran els que 

garantitzaran el rigor tècnic del 

projecte. Arquitecte, Secretari i 

aparellador municipal seran les 

figures claus, tot i que només 

estaran en moments 

El públic diana d’aquest 
seran les persones 
d’entre 23 i 30 anys 
que ja visquin a Teià o 
que els hi agradaria 
poder instal·lar-se al 
municipi però que ara 
mateix no poden fer-ho 
per manca de capital i 
d’oferta de mercat. 
Com la mateixa realitat 
del municipi, parlem de 
joves amb estudis 
superior i que o han 
nascut a Catalunya o 
porten molts anys 
residint. 

-Recuperar la 
titularitat de 
les cases 
dels mestres 
 
-Reformular 
la figura 
jurídica de les 
cases per 
poder-les 
cedir 
 
-Contactar 
amb 
Cooperativa 
d’habitatge 
per cedir els 
pisos en 

-8 nuclis 
familiars 
(entre 16 
i 32 
persones
) joves 
vivint al 
municipi 
 
- 
Restaura
ció de 
béns 
públics 
 
-Posar a 
disposici
ó 

-Enfortiment 
del nucli social  
 
-Evitar que es 
tanquin 
negocis al 
municipi 
 
-Efecte crida 
per joves al 
municipi 
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-evolució del 
municipi a poble 
dormitori. 
 
-Estancament 
de la vida social 
i associativa del 
municipi 
 
-Impossibilitat 
econòmica de 
construcció de 
pisos de 
protecció oficial 
o de reparació 
d’immoble. 

immobles 
públics sense 
perdre la 
titularitat 

esporàdics. 

Tècnic de cooperativa 

d’habitatge: Serà la persona 

que de forma externalitzada 

treballarà per la cessió d’ús de 

les cases dels mestres. 

Recursos econòmics: 

Despeses: 

5.000 Euros es capital humà 

pel Tècnic de Joventut 

2.500 Euros en capital humà 

pels recursos tècnics de 

l’ajuntament 

2.500 Euros amb material 

fungible 

5.000 Euros amb difusió, 

xerrades i multiplicadors 

4.000 Euros amb despeses 

indirectes 

Total: 19000 Euros 

Com mostra el 
sociograma és molt difícil 
arribar a aqueta població, 
ja que hi ha molt pocs 
d’ells que segueixin una 
vida associada al municipi 
i tot i que segueixen vivint 
al municipi fan tota la 
seva vida fora d’ell. Per 
tant, el primer pas serà 
saber qui són, on es 
troben i quina relació 
poden tenir amb 
l’administració per 
treballar el tema. En 
aquest cas, per arribar a 
les primeres persones, 
creiem oportú apropar-
nos al Cau Mintaka, als 
Dimonis de Teià i a 
l’Esplai Ítaca, ja que molts 
dels associats o ex-
voluntaris són joves 
interessats en el tema 

cessió d’ús 
 
-Redacció del 
plec de 
condicions 
per cedir els 
pisos 
 
-Obrar per la 
restauració 
de les cases 
 
-Recerca dels 
joves 
 
- 
Manteniment 
del contracte  

ciutadan
a 8 pisos 
públics 
 
-
Pertànye
r a la 
xarxa 
d’alternat
ives al 
lloguer i 
compra 
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Ingressos: 

8.000 Euros pel cànon del 

primer any de la cessió d’ús 

dels Pisos dels Mestres 

2000 Euros en part de la 

subvenció DIBA 

9000 Euros per part de 

l’ajuntament 

Total: 19000 Euros 

 
Recursos materials i 
infraestructures 

Pisos dels Metres 

Casal de Joves com espai de 

treball 

Casa de la Cultura per poder 

fer reunions i xerrades 

Material fungible 

Sistema de comunicació 

(ordinadors, telèfon…) 
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Projecte 

sobre 

Alternativ

es a 

l’Habitatg

e 

tradicion

al 

La població jove 
de Teià té una 
gran 
desconeixença 
de les 
possibilitats 
existents per a 
l’emancipació 
residencial. Al 
no conèixer 
alternatives a 
les tradicionals, 
no té eines per 
poder residir en 
el municipi. 

-Informar com a 
mínim 10 joves 
sobre 
l’existència 
d’alternatives al 
lloguer i la 
compra 
 
-Posar en 
contacte a 5 
joves del 
municipi amb 
projectes de 
cessió d’ús o 
masoveria 
urbana 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut: 

Coordinarà les activitats 

Dinamitzadors de la 

temàtica: Vindran a fer la 

xerrada i són experts en la 

temàtica 

Joves amb projectes 

consolidats: Joves d’altres 

municipis que hagin portat un 

projectes similar 

Recursos econòmics 

Despeses: 

100 Euros: Despesa del Tècnic 

de Joventut 

200 Euros: Vinculades a una 

xerrada sobre habitatge 

cooperatiu i d’alternatives 

100 Euros: Material fungible 

200 Euros: Destinats a posar 

en contacte a joves del 

El públic diana d’aquest 
seran les persones 
d’entre 23 i 30 anys 
que ja visquin a Teià o 
que els hi agradaria 
poder instal·lar-se al 
municipi però que ara 
mateix no poden fer-ho 
per manca de capital i 
d’oferta de mercat. 
Com la mateixa realitat 
del municipi, parlem de 
joves amb estudis 
superior i que o han 
nascut a Catalunya o 
porten molts anys 
residint. 

Com mostra el 
sociograma és molt difícil 
arribar a aqueta població, 
ja que hi ha molt pocs 
d’ells que segueixin una 
vida associada al municipi 
i tot i que segueixen vivint 
al municipi fan tota la 
seva vida fora d’ell. Per 
tant, el primer pas serà 
saber qui són, on es 
troben i quina relació 

- 1 Xerrada 
sobre 
habitatge 
cooperatiu i 
alternatives a 
l’habitatge 
amb 3 
ponents 
 
-Posar en 
contacte a 
com a mínim 
5 joves amb 
persones que 
tinguin un 
projecte en el 
tema.  

-10 
Joves 
informats 
sobre 
alternativ
es a 
l’habitatg
e  
 
-1 
Presenta
ció sobre 
el 
projecte 
de les 
cases 
dels 
mestres 
 
- 1 xarxa 
de com a 
mínim 5 
joves 
que 
volen fer 
un 
projecte 

-Els joves 
estan 
informats 
sobre altres 
perspectives 
alternatives 
 
-Es creen 
projectes de 
masoveria 
urbana 
autogestionats 
al municipi 
 
-Teià es 
converteix en 
referent en la 
temàtica i té 
efecte crida 
amb altres 
projectes 
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municipi amb altres projectes 

ja existents 

Total: 600 Euros 

Ingressos: 

200 Euros: Subvenció de la 

DIBA 

400 Euros per part de 

l’Ajuntament 

Total: 600 Euros 

Recursos materials i 
infraestructures 

Material per fer les xerrades 

Casal de Joves  

Sistema de comunicació 

(ordinadors, telèfon…) 

poden tenir amb 
l’administració per 
treballar el tema. En 
aquest cas, per arribar a 
les primeres persones, 
creiem oportú apropar-
nos al Cau Mintaka, als 
Dimonis de Teià i a 
l’Esplai Ítaca, ja que molts 
dels associats o ex-
voluntaris són joves 
interessats en el tema 

Projecte 

pisos 

buits 

-Tot i tenir molts 
pisos es segueix 
edificant obra 
nova de mercat, 
majoritàriament 

-Disposar d’una 
bona diagnosi 
de pisos buits 
en el municipi 
 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut: 

Coordinarà les activitats 

Altres tècnics de 

A part del públic de les 
activitats anteriors es 
sumen els gran tenidors 
de pisos i altres petits 
propietaris. Pensem 

-Buscar una 
empresa que 
disposi del 
servei 
 

-1 base 
de dades 
unida de 
pisos 
buits a 

-Poder 
disposar d’un 
servei públic 
de lloguer 
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pisos de ―luxe‖ 
apartats de la 
demanda de la 
majoria de 
població jove 
 
-No es poden fer 
polítiques 
públiques per 
ocupar aquests 
pisos, ja que no 
disposem d’una 
bona diagnosi. 

-Traçar les línies 
mestres 
d’ocupació 
d’habitatge buit 
 
-Creació de 
propostes per a 
que els pisos 
buits es posin al 
mercat a preus 
adaptats a la 
demanda 
 
-Recuperar 
joves i famílies 
que han marxat 
del municipi per 
manca 
d’habitatge 

l’ajuntament: facilitaran 
coneixement tècnic sobre la 
matèria. 
 
Empresa d’habitatge: 
Organitzarà la diagnosi 
d’habitatge buit i oferirà un 
canal per gestionar-ho 
 
Recursos Econòmics: 
 
Despeses: 
 
2000 Euros: Tècnic de joventut 
 
1000 Euros: Altres tècnics de 
l’Ajuntament 
 
5000 Euros: Despesa de la 
diagnosi 
 
2000 Euros: Software per 
gestionar els pisos buits 
 
2000 Euros de comunicació 
 
Total: 12000 Euros 
 
Ingrssos: 
 
12000 Euros Ajuntament 

bàsicament amb les 
immobiliàries del 
municipi i els bancs, a 
part de propietaris 
individuals 

-Gestionar el 
retorn de les 
dades de la 
recerca 
 
-Proposar 
polítiques 
d’aprofitamen
t dels 
recursos 
 
-Comunicar 
la disposició 
dels pisos i 
proposar 
accions que 
es poden dur 
a terme 

Teià 
 
-1 
Diagnosi 
del 
problema 
de pisos 
buits 
 
-
Proposte
s de 
polítique
s 
públique
s en el 
tema 

- Fer de pont 
entre joves del 
municipi i 
llogaters 
 
-Activar el 
mercat de 
lloguer adaptat 
a la demanda 
dels joves  
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Total: 12000 Euros 
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Polítiques de Transport 

 

Relacionat amb objectiu VI i IX 

 

Projecte Problema Objectius Recursos Població Diana Activitats Producte
s 

Impactes 

Projecte 
promoció 
transport 
públic 

El 92% dels 
joves de Teià 
només utilitza el 
transport privat 
en la seva 
majoria. El 
transport públic 
queda relegat a 
segones o 
terceres opcions 
i no hi ha cap 
acompanyament 
per a que això 
no sigui així 

-Que els joves 
sàpigues quin 
transport públic 
hi ha al municipi 
 
-Promoció de la 
targeta T16 i T-
Jove entre la 
població jove 
 
-Saber quines 
demandes de 
transport tenen 
les persones 
joves 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut: 

Coordinarà les activitats 

Dinamitzador de Joventut: 
Crearà les campanyes i les 
aproparà als joves del municipi 
 
Recursos Econòmics: 
 
Despeses: 
 
2000 Euros en material 
comunicatiu per fer campanyes 
 
2000 Euros en recursos 
humans 
 
 
Total: 4000 Euros 

-Joves d’entre 12-16 
per la promoció de la 
T16 i pel transport local 
 
-Joves d’entre 17-25 
promoció de la T-Joves 
i pel transport local i 
translocal (universitats, 
Barcelona, Mataró…) 

-Accions de 
sensibilització 
a les parades 
d’autobús i a 
punts de 
concentració 
de joves. 
 
-Repartir 
informació de 
com es fa la 
T16 i la T-
Jove. 
 
-Obrir un 
procediment 
de 
reclamació 
per queixes 
en el 
transport 

-
Incremen
t en un 
70% del 
coneixe
ment del 
transport 
a Teià 
 
-
Incremen
t d’un 5% 
de l’ús 
del 
transport 
públic del 
municipi 
 
-Rebre 
les 
queixes 

-Millora del 
transport 
públic 
 
-Augment 
de l’ús del 
transport 
de Teià 
 
-
Disminució 
de cotxes i 
augment 
de l’ús del 
públic 
 
-
Abaratime
nt del preu 
del 
transport 
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Ingrssos: 
 
2000 Euros Ajuntament 
 
2000 Euros DIBA 
 
Total: 4000 Euros 

públic de 
Teià. 

en el 
transport 
 
- 
Incremen
t de l’ús 
de T16 i 
T-Jove 

per als 
joves 

Parades 
sense 
violèncie
s 

Algunes 
parades del C15 
i de l’autobús 
cap a Barcelona 
es troben en 
zones poc 
iluminades o en 
espais on les 
persones es 
poden trobar 
insegures 

-Eliminar les 
inseguretats de 
les persones en 
el transport 
públic 
 
-Tenir bones 
indicacions en 
autobusos i 
parades per 
persones amb 
Diversitat 
Funcional 
 
-Posicionar i 
senyalitzar bé 
les parades de 
transport públic 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut: 

Coordinarà les activitats 

Àrea de transport: Executarà 
les accions i parlarà amb els 
proveïdors del transport públic. 
 
Despeses: 
 
4000 Euros en els canvis en 
les parades de l’autobús i el 
seu arrenjament  
 
Total: 4000 Euros 
 
Ingrssos: 
 
5000 Euros Ajuntament 
(transport) 
 

-Joves que utilitzen el 
transport públic 
 
-Joves amb diversitat 
funcional 
 
-Persones que utilitzen 
el transport public de nit 
o en hores poc 
concorregudes  

-Revisar les 
parades del 
bus per 
eliminar les 
violències 
amb 
persones 
amb 
diversitats 
 
-Contactar 
amb 
associacions 
que participin 
amb la 
diagnosi dels 
problemes de 
les parades 
 
-Posar 
parades a 
totes les 

-Eliminar 
al 80% la 
por a les 
parades 
 
-Que hi 
hagi 
indicades 
al 100% 
les 
parades 
 
-Adaptar 
al 100% 
les 
parades 
del 
autobús  

-Eliminar 
totes les 
violències 
del poble 
 
-Ser 
referent a 
l’adaptació 
pública 
dels 
transports 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

131 
 

Total: 5000 Euros 
 
Infraestructures 
 
Parada d’autobús 

parades 
d’autobús 

Bus 
nocturn 
Teià 

No hi ha 
transport 
nocturn en caps 
de setmana i 
festiu cap a 
Mataró. Cap a 
Barcelona la 
freqüència és 
reduïda  
 
 
Avui en dia hi ha 
poca oferta al 
transport privat 
en les festes 
majors del baix 
maresme i molts 
joves practiquen 
riscos per tornar 
a casa. 
 
 

-Potenciar el 
sentiment de 
pertinença del 
Baix Maresme 
 
-Evitar accidents 
de trànsit entre 
joves 
 
-Donar les 
mateixes 
oportunitats a 
tots els i les 
joves per 
moure’s entre 
municipis 
propers  
 
-Educar en 
valors a joves i 
adolescents 
 
- Assegurar una 
línia de bus 
nocturn cap a 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut: 

Coordinarà les activitats 

Àrea de transport: Executarà 
les accions i parlarà amb els 
proveïdors del transport públic. 
 
Despeses: 
 
3000 Euros Pels autobusos 
 
1500 Euros per educador de 
carrer 
 
Total: 4000 Euros 
 
Ingrssos: 
 
1500 Euros Ajuntament 
(transport) 
 
Total: 1500 Euros 
 

-Joves d’entre 14 i 17 
anys que surten per 
primera vegada de 
festa 
 
-Joves d’entre 18 i 25 
anys 

-Creació 
d’una línea 
d’autocars 
que per festa 
major portin 
als joves del 
centre del 
poble a 
Masnou i 
Alella per 
festa major 
 
-Us de 
l’educador de 
carrer per 
prevenir i 
informar 
sobre 
pràctiques de 
risc i  
 
-Coordinació 
amb aquests 
dos municipis 
per a que 

-Que 100 
joves 
utilitzin el 
transport 
públic 
per sortir 
de festa 
 
-Que 100 
joves 
siguin 
informats 
sobre 
pràctique
s de risc i 
violèncie
s 
 
-Que hi 
hagi un 
autobús 
cap a 
Mataró 

-Reducció 
de les 
pràctiques 
de risc 
 
-reducció 
dels 
accidents 
de trànsit 
 
-Millora de 
la 
comunicaci
ó al baix 
Maresme 
 
-Millora del 
transport 
cap a 
Barcelona i 
Mataró 
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Mataró en caps 
de setmana i 
festius i millorar 
la freqüència del 
de Barcelona 

Infraestructures 
 
Autobús 

activin aquest 
projecte cap 
a Teià  
 
-Parada de 
bus que va 
fins a Mataró  
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Polítiques d’associacionisme,  participació i espai públic 

 

Relacionat amb objectiu I, V, VII. 

Projecte Problema Objectius Recursos Població Diana Activitats Producte
s 

Impactes 

Foment 
de 
l’associa
cionisme 

Tot i que hi ha 
molt jove 
associat, les 
associacions no 
tenen una 
coordinació 
entre elles, ni un 
discurs capaç 
d’influenciar en 
la pressa de 
decisions. 

-Coordinar les 
associacions 
juvenils del 
municipi 
 
-Millorar la 
fórmula 
col·lectiva de 
pressa de 
decisions 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut: 

Coordinarà les activitats 

Dinamitzador: prepararà 
material i trobades. 
 
Despeses: 
 
1000 Euros pels materials que 
puguin sorgir i la dinamització 
de les trobades 
 
 
Total: 1000 Euros 
 
Ingrssos: 
 
1000 Euros Ajuntament 
 

-Joves Associats a 
Esplai, Cau, Dimonis i 
Coral 

-Convocar 3 
trobades 
anuals 
formals entre 
les entitats 
juvenils 
 
-Planificar un 
full de ruta 
conjunt sobre 
els temes 
que afecten a 
les 
associacions. 

-Un 
consell 
Municipal 
de joves 
associats 
 
-Un full 
de ruta 
sobre 
participa
ció a 
Teià 

-Obtenir 
una millor 
qualitat 
participativ
a en el 
municipi 
 
-
Empodera
r a la 
ciutadania 
jove 
 
-Millors 
polítiques 
públiques, 
més 
adaptades 
al públic 
 
-Societat 
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Total: 1000 Euros 
 
Infraestructures 
 
Casal de Joves 

més 
cohesiona
da i amb 
més arrel 

Jove 
organitza
t 

Els joves del 
municipi no 
tenen cap lloc 
de trobada per 
parlar dels seus 
problemes, els 
seus objectius i 
les seves 
demandes. 

-Millora de la 
comunicació 
entre joves 
individuals i 
l’ajuntament 
 
-Apropar la 
regidoria als i 
les joves del 
municipi 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut: 

Coordinarà les activitats 

Dinamitzador: prepararà 
material i trobades. 
 
Despeses: 
 
1000 Euros pels materials que 
puguin sorgir i la dinamització 
de les trobades 
 
 
Total: 1000 Euros 
 
Ingrssos: 
 
1000 Euros Ajuntament 
 
Total: 1000 Euros 
 
Infraestructures 
 

-Ciutadania jove en 
general especificant la 
classificació per edat, 
sexe i procedència. 

-Convocar 
almenys 1 
trobada 
participativa 
general 
 
-Convocar els 
joves en 
reunions 
específiques 
en els temes 
que els 
afectin (FM, 
habitatge, 
estudis…) 
 
-trobades 
informals 
amb 
col·lectius. 
Com a mínim 
3 trobades a 
l’institut.  
 
-Anunciar les 

-renovar 
la 
diagnosi 
del PLJ 
anualme
nt 
 
-deixar 
els 
ciments 
d’una 
possible 
comissió 
jove o 
assembl
ea de 
joves 
 
-Que les 
entitats 
juvenils 
creixin 
en un 
10% 

-Millorar la 
cohesió 
del 
municipi 
 
-Engrandir 
l’associaci
onisme al 
municipi 
 
-que hi 
hagi un 
vincle fluït 
entre 
l’ajuntame
nt i els 
joves 
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Casal de Joves activitats de 
les 
associacions 
juvenils 

Teià pels 
joves! 

No hi ha 
activitats de 
carrer o de medi 
obert per a joves 
a Teià 

-Donar a 
conèixer el 
Casal de Joves 
a la població 
general 
 
-Fer activitats 
fora del Casal 
de Joves 
 
-Donar resposta 
a necessitats 
específiques 
dels joves que 
ocupen l’espai 
públic 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut: 

Coordinarà les activitats 

Dinamitzador: com a 
dinamitzador de medi obert 
 
Despeses: 
 
4000 Euros Per activitats 
dinamitzades fora del Casal i 
dinamització de medi obert 
 
 
Total: 4000 Euros 
 
Ingrssos: 
 
3000 Euros Ajuntament 
1000 Euros DIBA 
 
Total: 1000 Euros 
 
Infraestructures 
 

-Joves que 
desenvolupen activitats 
en el carrer i les places 
de Teià i no coneixen el 
Casal Jove, sobretot 
entre 12 i 18 anys. 

-Fer com a 
mínim 3 
activitat l’any 
en Medi 
Obert 
 
-Fer una 
diagnosi 
d’espais de 
trobada de 
joves del 
poble 
 
-Canalitzar 
els joves que 
es troben fent 
activitats al 
carrer cap 
espais d’oci 
 
-Fer 
prevenció de 
consums de 
risc  

-Com a 
mínim 30 
joves 
que no 
han 
participat 
en cap 
activitat 
ho faran 
 
-
Trobare
m els 
espais 
on poder 
desenvol
upar les 
activitats 
 
-
Informar
em a 
com a 
mínim 50 
joves 
sobre 

-
Fomentare
m una 
població 
més 
participativ
a 
 
-Tindrem 
localitzats 
els llocs 
correctes 
per 
desenvolu
par 
activitats 
correctes 
 
-Reduirem 
les 
conductes 
de risc 
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Material per dinamitzar les 
activitats 

conducte
s de risc 
 
-
Apropare
m 15 
joves al 
casal o a 
altres 
entitats 

 Gestió 
participa
da de les 
polítique
s de 
joventut 

La regidoria no 
té cap 
mecanisme de 
decisió sobre els 
pressupostos i 
els equipaments 

-Formar als 
joves en 
mecanismes 
participatius 
 
-Obrir la 
regidoria a la 
ciutadania 
 
-Coordinar 
activitats i 
projectes amb 
els joves 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut: 

Coordinarà les activitats 

Dinamitzador: prepararà 
material i trobades. 
 
Despeses: 
 
3000 Euros pels materials que 
puguin sorgir i la dinamització 
de les trobades 
 
Total: 3000 Euros 
 
Ingrssos: 
 
2000 Euros Ajuntament 
 

Grup Motor de joves 
que sigui representatiu 
entre joves adolescents 
(12-18), joves (19-25) i 
joves adults (26-29). 
També prendrà 
consideració el viatge 
associant-nos associat, 
home-dona i buscarem 
representació entre la 
comunitat d’origen 
estranger i altres 
col·lectius 
infrarepresentats 
(LGBTI+...) 

-Com a 
mínim 3 
trobades de 
seguiment de 
polítiques de 
joventut l’any 
 
-Com a 
mínim 2 
trobades de 
grup motor 
del Casal  
 
-Creació de 
grup motor 
estable i 
transversal 
de 5 joves 

-20 joves 
prendran 
part de 
les 
decisions 
de la 
regidoria 
 
-Es 
crearà un 
grup 
estable 
de 
participa
ció am 
un mínim 
de 5 
persones 
 
-Hi haurà 

-Activarem 
la 
participaci
ó a Teià 
 
-
Responsa
bilitzarem 
als joves 
en temes 
que els 
afecten 
directame
nt 
 
-Serà la 
llavor d’un 
futur grup 
de joves 
que podrà 
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1000 Euros DGJ  
 
Total: 3000 Euros 
 
Infraestructures 
 
Material per dinamitzar les 
activitats 
 
Casal de Joves 
 
Espai Can Llaurador 

activitats 
reservad
es a la 
participa
ció joves 

autogestio
nar les 
polítiques 
de 
joventut i 
els espais 
joves del 
poble 
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Gestió del PIJ i el Casal 

 

Relacionat amb objectiu I, II, III, V i VIII 

 

 

Projecte Problema Objectius Recursos Població Diana Activitats Producte
s 

Impactes 

Setmane
s 
temàtiqu
es 

La joventut de 
Teià no percep 
la microviolència 
cap a col·lectius 
com a negativa i 
la segueix 
exercint 

-Conscienciar 
sobre existència 
de 
microviolències 
 
-Commemorar 
dies 
internacionals 
 
-Obrir temes de 
debat 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut: 

Coordinarà les activitats 

Dinamitzador: Dinamitzarà 
alguna de les trobades 
 
Talleristes: Dinamitzaran 
activitats puntuals  
 
Despeses: 
 
10000 Euros per talleristes i 

Tota la població juvenil, 
sobretot adolescents i 
postadolescents 

-
Commemora
ció dia de la 
Dona 
 
-Dia 
Internacional 
de la Llengua 
Materna 
 
-Dia Mundial 
contra la 
Homofòbia 
 

-50 
persones 
l’any 
sensibilit
zades en 
les 
temàtiqu
es 
 
-produir 
un mínim 
de 5 
debats 
anuals 

-Un 
municipi 
molt més 
atent 
sobre les 
violències 
 
-Reducció 
de les 
violències 
cap a 
col·lectius 
sensibles 
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material 
 
 
Total: 10000 Euros 
 
Ingressos: 
 
6000 Euros Ajuntament 
 
2000 Euros DIBA 
 
2000 Euros DGJ 
 
Total: 10000 Euros 
 
Infraestructures 
 
Casal de Joves 
Espais oberts 
Altres espais municipals 

-Dia 
Internacional 
per a 
l'Eliminació 
de la 
Discriminació 
Racial 
 
-Dia Mundial 
del Llibre 
 
-Dia Mundial 
del Medi 
Ambient  
 
-Dia 
Internacional 
de la 
Joventut  
 
-Dia dels 
Drets 
Humans 

 
-
Innovaci
ó amb 
les 
dinàmiqu
es de 
sensibilit
zació  

-
Consciènc
ia sobre 
les 
desigualtat
s entre les 
persones i 
els Estats 

Festa de 
final 
d’estiu 

L’estiu genera 
dispersió 
generalitzada en 
la població que 
pot afectar en la 
participació del 
jovent pel 

-Donar el tret de 
sortida a les 
activitats anuals 
 
-Tenir un acte 
d’oci de 
referència al 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut: 

Coordinarà les activitats 

Dinamitzador: prepararà 
material i trobades. 

Joves en general. 
També obert al resta de 
la població 

-Activitat 
matinal 
pensada per 
a joves de 12 
a 16 anys 
 
-Activitat de 

-Arribar a 
més de 
400 
persones 
anuals 
 
-Ser 

-Ser 
referència 
en l’oci 
diürn i 
nocturn 
 
-Tenir un 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

140 
 

pròxim curs municipi a l’estiu 
 
-Apropar 
persones al 
Casal 
 
 

 
Talleristes: Empreses que 
dinamitzen les accions. 
 
Despeses: 
 
4500 Euros Per les activitats 
que es duran a terme 
 
 
Total: 4500 Euros 
 
Ingressos: 
 
4500 Euros Ajuntament 
 
Total: 4500 Euros 

tarda 
pensada per 
joves de 17 a 
23 
 
-Primera part 
de música 
nocturna 
pensada per 
adolescents 
 
-Segona part 
de música 
nocturna 
pensada per 
joves 

referents 
en festa 
d’estiu al 
Baix 
Maresme 
 
-Tenir 
impacte 
en, com 
a mínim, 
2 diaris 
comarcal
s. 

acte fix en 
el 
calendari 
d’arrancad
a anual 

Activitats 
Casal 

El municipi no 
proporciona oci 
o educació en el 
lleure a les 
persones que 
no participant de 
cap entitat 
esportiva i 
educativa. 
 

-Donar un espai 
de referència de 
dinamització 
adolescent i 
juvenil 
 
-Respondre a 
les necessitats 
d’oci 
proposades pels 
joves 
 
-Desenvolupar 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut: 

Coordinarà les activitats 

Dinamitzador: com a 
dinamitzador de medi obert 
 
Despeses: 
 
12000 Euros Per activitats 
dinamitzades al Casal 
 

-Joves de l’institut que 
ja participen al Casal 
 
-Joves d’entre 17 i 23 
anys ex-usuaris del 
Casal però que venen a 
activitats puntuals 

-Dinamització 
d’activitats 
dirigides els 
divendres a 
la tarda i a la 
nit 
 
-Obertura 
esporàdica 
de caps de 
setmana a 
demanda 
dels joves 

-Que 100 
persones 
l’any 
tinguin 
oci a 
Teià 
 
-Que, 
com a 
mínim, 
20 
persones 
l’any 

-Tenir un 
espai 
referent i 
de 
confiança 
per a 
joves 
 
-Que els 
joves 
autogestio
nin les 
activitats 
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les activitats 
amb els tempos 
adaptats als 
adolescents i 
joves 
 
-Apoderar els 
joves per a que 
dinamitzin ells 
mateixos les 
activitats 

 
Total: 12000 Euros 
 
Ingressos: 
 
10000 Euros Ajuntament 
2000 Euros DIBA 
 
Total: 12000 Euros 
 
Infraestructures 
 
Casal de Joves 

 
-Excursions i 
sortides els 
caps de 
setmana 
 
-Obertura del 
Casal de 
Dimarts a 
Divendres de 
17 a 20:30, 
poden 
allargar 
l’obertura els 
divendres al 
vespre. 

proposin 
activitats 
per 
dinamitz
ar 
 
-Que 5 
joves 
anuals 
dinamitzi
n com a 
mínim 3 
activitats 
l’any 
 
-Tenir un 
espai 
obert per 
a poder 
resoldre 
dubtes i 
acompan
yar els 
joves en 
el dia a 
dia 

que 
proposen 
 
-Que es 
desenvolu
pin 
activitats 
de 
referència 
a la 
comarca 

PIJ 
online 

La informació 
juvenil no arriba 
per les vies 
accessibles pels 

-Difondre el 
màxim la 
informació que 
té el PIJ 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut i 

dinamitzador: Gestionaran les 

Població juvenil general 
classificada per 
publicació 

-Dinamització 
de Facebook  
 
-Dinamització 

-Arribar 
com a 
mínim a 
600 

-Arribar a 
tots i totes 
les joves 
del poble i 
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joves del 
municipi 

 
-Consolidar la 
marca del PIJ 
Teià 
 
-Ser el punt 
inicial de la 
informació 
juvenil del 
municipi 

xarxes socials i el web 

 
Despeses: 
 
2000 Euros per gestionar 
comunicació i publicacions 
 
 
Total: 2000 Euros 
 
Ingressos: 
 
2000 Euros Ajuntament 
 
Total: 2000 Euros 
 
Infraestructures 
 
Xarxes del casal 

de Whatsapp 
 
-Dinamització 
d’Instagram 
 
-Dinamitzacó 
altres xarxes 

persones 
setmanal
s. 
 
-Superar 
els 2000 
usuaris a 
Faceboo
k 
 
-Superar 
els 500 
usuaris a 
Instagra
m 
 
-Seguir 
obrint 
canals 
on 
estiguin 
els joves 

més enllà 
 
-Ser punt 
de 
referència 
en 
informació 
jove 
 
-Servir 
d’històric 
d’activitats 
i serveis 

PIJ 
offline 

El municipi no 
disposa d’un 
punt 
d’informació fixe 
on els joves 
puguin resoldre 
les seves 
necessitats 

-Ser punt 
d’acumulació 
d’informació 
 
-Saber els 
principals espais 
de derivació 
 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut i 

dinamitzador: Gestionaran la 

informació i teixiran les xarxes 

 
Infraestructures 

Població general, 
sobretot adolescents i 
estudiants usuaris del 
casal 

-Creació de 
xarxa amb 
els serveis 
que ofereixen 
assistència 
als joves 
 
-Recerca 

-
Disposar 
de la 
informaci
ó 
necessàr
ia per a 
la 

-Ser 
referents 
en 
informació 
a la 
comarca 
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-Teixir xarxes 
amb els altres 
serveis 
 
-Dotar la 
població 
d’informació útil 
i veraç  

 
Casal de Joves 

d’informació 
útil i veraç 
 
-Exposició de 
la informació 
 
-Comunicació 
de que 
disposem de 
la informació 

població 
juvenil 
 
-Establir 
contacte 
amb 
Serveis 
Socials, 
Educació
, Cultura 
i Esports 
del 
municipi i 
Consell 
Comarca
l i DGJ 
fora  
 
-
Dissenya
r una 
estratègi
a de 
compartir 
la 
informaci
ó 

Adequaci
ó Casal 

El Casal no esta 
adaptat a les 
necessitats reals 

-Fer una 
diagnosi de les 
necessitats que 

Capital Humà 

Tècnic de Joventut i 

Joves usuàries del 
Casal i joves d’entre 20 
i 29 que són antics 

-Activitats de 
diagnosi dels 
joves 

-Adaptar 
el casal a 
les 

-Tenir un 
disseny 
exemplar 
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dels joves tenen els joves 
en l’espai del 
Casal 
 
-Tenir una 
mirada 
intercultural i de 
gènere del 
Casal 
 
-Aclimatar 
l’espai d’estiu i 
hivern 
 
-Redissenyar 
els espais 
interns i externs 

dinamitzador: Gestió de les 

demandes i els canvis 

 
Despeses: 
 
8000 Euros la redefinició i les 
compres del Casal 
 
2000 Euros redefinició part 
externa del Casal  
 
 
Total: 10000 Euros 
 
Ingrssos: 
 
5000 Euros Ajuntament 
(Joventut) 
 
5000 Euros Ajuntament 
(arrenjaments) 
 
Total: 10000 Euros 
 
Infraestructures 
 
Casal de Joves 

usuaris del Casal enfocats a 
intercultural i 
gènere. 
 
-
Reestructura
ció i 
climatització 
del Casal 
 
-Redissenyar 
i estructurar 
els espais 
externs del 
Casal (Parc 
Can Godó) 

necessita
ts dels 
joves 
 
-
Augment
ar la 
participa
ció de 
joves al 
Casal en 
un 20% 
 
-Tenir 
una 
temperat
ura de 
com a 
mínim 19 
graus a 
l’hivern i 
màxim 
26 graus 
a l’estiu 
 
-Integrar 
la part 
immediat
ament 
davant 
del casal 

a la 
comarca 
 
-Arribar al 
ple total 
del Casal 
 
-Canviar 
l’ordenam
ent del 
Parc de 
Can Godó 
per 
adaptar-lo 
a les 
necessitat
s del 
Casal 
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al Casal 
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9.5 Retorn de les trobades amb regidors 

 

 

 

 

 


