
2. INSERCIÓ LABORAL   Facilitar l’accés al mercat laboral i o a la pròpia 
autoocupació. Propostes:

• Tallers d’Emancipació oferts des de la Diputació de Barcelona als 
centres educatius.  Suport al Servei Local d’Ocupació i la formació com-
plementària i o alternativa que s’ofereix. L’assessorament, l’orientació i 
la Brigada Jove dels estius com unes de les accions més destacades.

3. EMANCIPACIÓ DOMICILIÀRIA   Acompanyar i facilitar als/les joves en 
el seu procés d’emancipació domiciliària. Propostes:

• A l’Oficina Local d’Habitatge, les persones menors de 35 anys tenen 
més puntuació en l’accés als ajuts pel pagament del lloguer.

4. SALUT I ESPORT   Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i 
conductes que contribueixin a la promoció de la salut de les persones 
joves. Propostes:

• Tarda Jove al CAP: Una tarda en la que els i les joves es poden adreçar 
al CAP sense necessitat d’hora prèvia i sense necessitat d’anar acom-
panyat dels pares. També el programa SALUT I ESCOLA i els Tallers 
educatius per a la salut.  
• La FESTA DE L’ESPORT com a acció per fomentar la pràctica i per 
promocionar les entitats esportives locals.                                                                                                       

5. OCI I CULTURA   Augmentar l’accés i el consum cultural crític dels i de 
les joves, així com també la seva pròpia creació artística. Propostes:

• El Buc d’Assaig pel foment de la creació musical local. L’organització 
de LES BARRAQUES de la Festa Major de Sant Roc, el concert jove de 
SOUND NICOLAU i les jornades de videojocs del VIDEO GAME PARTY. 
• La oferta de tallers i activitats dins del JULIOL JOVE i la proposta dels 
MURS OBERTS per la cultura del graffiti. 

6. PARTICIPACIÓ  Fomentar una cultura participativa i la predisposició 
dels i de les joves a adoptar posicions més actives, compromeses i críti-
ques amb el seu entorn. Propostes:

• El Servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme, 
l’organització dels cursos de Pre- monitors/es i de 
Monitors/es d’Educació en el Lleure i el suport a les 
entitats juvenils. Recuperar el PIDCES (Punt Infor-
mació i Dinamització als Centres Educació Secun-
dària). Com a grans novetats, disposar d’un ESPAI 
JOVE i de Xarxes Socials pròpies 
de Joventut, la convoca-
tòria periòdica d’un 
FORUM JOVE on la joven-
tut participi de la pressa de 
decisions que els afecten 
directament i l’organització 
d’una festa PARTY-CIPA des 
de la que promocionar les enti-
tats juvenils.

7. COHESIÓ SOCIAL    Assolir una joven-
tut cohesionada al voltant de valors 
bàsics de convivència com la solidaritat, 
el respecte i la tolerància. Propostes:

• L’Atenció a joves amb dificultats 
socioeconòmiques, la celebració de 
diferents dies internacionals i els desplega-
ments dels plans de IGUALTAT i de MOBILI-
TAT SOSTENIBLE.

QUÈ ÉS EL PLA LOCAL
DE JOVENTUT DE MALGRAT DE MAR?
El Pla Local de Joventut de Malgrat de Mar 2019 - 2022 (PLJM) és un instru-
ment impulsat i coordinat per l’Ajuntament de Malgrat de Mar, a través 
de la regidoria de Joventut, que pretén establir un pla d’actuació de políti-
ques de joventut per als propers quatre anys, avaluar les accions i les 
polítiques portades a terme en aquests darrers anys, donar continuïtat a 
les que són necessàries i generar-ne de noves.

COM S’HA FET EL PLA?
Primer es comença per un anàlisi de Les Polítiques de Joventut i un altre 
anàlisi de la Realitat Juvenil, per l’elaboració d’aquesta Diagnosi s’escolten 
joves, entitats juvenils i professionals vinculats amb la joventut.  Un cop ja 
amb la Diagnosi elaborada, de nou amb el suport de totes les regidories 
implicades i de les tècniques del Consell Comarcal i de la Direcció General 
de Joventut, s’ha desenvolupat una proposta que, recollint les necessitats 
i propostes expressades pels joves, planteja objectius i línies d’accions 
concretes. Per tant, tots els objectius d’aquest pla deriven de les conclu-
sions de la diagnosi.

1. EDUCACIÓ    Apoderar, orientar i acompanyar a la persona jove en el seu 
procés educatiu. Propostes:

• Continuïtat a projectes educatius com La Pilona i el GR, impulsats 
des d’Educació. 
• Suport al Pla de Prevenció i Millora de l’Absentisme Escolar.
• També L’Escola d’Adults i el foment de les Tecnologies Informació i 
Comunicació (TIC).
• I les AULES D’ESTUDI: ampliació de l’horari de la Biblioteca en èpo-
ques d’exàmens.

Més informació:

REGIDORIA DE JOVENTUT
CENTRE CÍVIC DE MALGRAT
Carrer Riu Segre 1 · Tel. 93 761 98 13
pedemontepj@ajmalgrat.cat · www.ajmalgrat.cat
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