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MEMÒRIA 2018
Activitats Regidoria de Joventut

Les politiques de la Regidoria de Joventut té com a objectiu el desenvolupament del nou 
Pla Local de Joventut pendent d’aprovar en breu.
El valors del Pla Local de Joventut segueixen les prescripcions del PNJCat 2020, que 
aquest document es pot consultar a: http://ejoventut.gencat.cat. I la llei de politiques 
de joventut que es pot consultar http://dogc.gencat.cat.

L’ interval d’edats que marca el PNJCat 2020 i la Llei 33/2010 de l’1 d’octubre parla dels 
16 als 29 anys, tenint en compte la complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques 
que s’hi adrecen, ens obliga a ser oberts en les franges d’edat. Per tant cada municipi i 
o programes concrets definiran els límits d’edat que més s’adeqüin a cada intervenció a 
Malgrat de Mar, la franja que de moment marca les politiques de joventut, són els joves 
de 12 a 36 anys, a Malgrat el 2018 la població joves dins d’aquesta franja és de 4817 joves, 
d’aquests 2551 són homes i 2266 dones. 

Observem les següents dades:

ANY TOTAL  HOME  DONA
2014 5196 2675 2521
2015 4874 2557 2317
2016 4573 2434 2139
2017 4804 2547 2257
2018 4817 2551 2266
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Per al 2018 l’objectiu prioritari ha estat recuperar la figura de l’auxiliar tècnic de joventut 
que ha estat vacant durant 4 mesos i que aquest assoleixi els coneixements i el funciona-
ment del seu lloc de treball i les seves tasques a desenvolup¬¬ar. Paral·lelament a aquest 
primer objectiu no s’ha deixat de treballar amb la línia d’acompanyar als joves amb risc 
d’exclusió social i amb dificultats socials i acadèmiques, el treball en xarxa, la dinamització 
de les entitats, assessorar als joves que així ho demanin, desenvolupar al màxim el pla local. 

La Regidoria ha dut a terme al llarg del 2018 les següents accions:

ÀMBIT EDUCACIÓ:

• Tallers d’emancipació: servei mitjançant la Diputació i de cost zero. Realització 
de tallers amb l’objectiu d’afavorir l’esperit emprenedor, l’autonomia i l’emancipa-
ció de les persones Joves. Un total de 10 tallers a alumnes d’ESO i FP de les escoles 
Chanel, Vedruna, Fonlladosa i de l’IES Ramon Turró i Darder. 

• Aules Estudi Nocturnes: realitzades a la Biblioteca la Cooperativa iniciades el juny 
del 2009 per tant és ja la desena edició amb una participació de 266 estudiants, 
enguany s’ha realitzat del 21 de maig al 21 de juny. Aquestes aules d’estudi nocturn 
van adreçades a de Batxillerat, Universitat, Mòduls Professional i Oposicions, d’edats 
d’entre 15 a 35 anys han estat els usuaris. Enguany s’ha realitzat amb personal propi 
de l’Ajuntament.

• Curs de monitors/es de lleure infantil i juvenil: realitzat per la Fundació Esplai 
Girona, amb un total de 20 participants.
En dates del 24 de març al 15 d’abril en horari intensiu i en caps de setmana, de di-
lluns a divendres de 9,30 h a 14 h, i de 15 h a 19.15 h al Centre Cívic.
Aquest curs permet accedir al Diploma de la Direcció General de Joventut de la 
Generalitat de Catalunya.

• Juliol Jove

La proposta Juliol Jove neix amb les ganes i l’objectiu d’atendre i arribar al col·lectiu de 
joves, que a l’estiu no té feina, ni possibilitats de fer cap activitat. Cal que aquest col·lec-
tiu tingui un espai on poder desenvolupar la creativitat i socialització. L’estiu és el marc 
ideal per oferir-los una bateria de tallers, en càpsules per a joves de 13 -14 a 18 anys.

La regidoria ha detectat, a més, la necessitat d’oferir activitats, diverses per a joves, 
inactius en el període de vacances d’estiu. El Juliol Jove ha de donar resposta a les 
demandes dels joves, amb la voluntat de potenciar la creativitat, formació i desvet-
llar, la inquietud per desenvolupar el seu projecte personal.

La proposta dels tallers d’enguany, vol ser un repte pels joves, en l’etapa estiuenca, 
volem que tinguin una proposta diferent i interessant, de qualitat però a la vegada 
que aprenguin conceptes i continguts en un format divertit i distes, com és l’estiu. 

La Regidoria de Joventut ha desenvolupat el projecte de Juliol Jove dins del Centre 
Cívic. La proposta es va  centrar en elements educatius, culturals i de noves tec-
nologies, però des d’una mirada contemporània, integrant elements i llenguatges 
propis dels joves. 
 
Els diferents tallers que s’han ofert aquest any, han sigut individuals i en pacs per tal 
que els joves puguin tenir varies opcions per escollir el que millor els hi vagi. Ha constat 
cada taller aproximadament d’un total de 8 sessions de entre 1’5 i 2 hores cadascun. 

Cal destacar tant el curs de Pre-monitors com el taller d’El Musical, tots dos en ho-
rari de matins i amb una bona participació. El segon amb un resultat final en forma 
de musical que va ser també la clausura del propi Juliol Jove.

PARTICIPANTS JULIOL JOVE

PREMONITORS/ES 23

EL MUSICAL 12

VIDEOJOCS 12

ROBÒTICA 9

MAQUILLATGE 8

DIBUIX 5

DJ 3

INFLUENCERS 3

MITOLOGIA JOC DE TRONS 2

TOTAL 77
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Descripció de l’esdeveniment:

Els horaris eren de 10 h a 13 h i de 16 h a 20 h, el desenvolupament de les activitats 
va tenir lloc a la planta 1. Es va habilitar tot l’espai de baix del Centre Cívic amb di-
ferents consoles i simuladors de joc. Es van organitzar 6 tornejos diferents amb la 
corresponent entrega de premis.

En la recerca d’empreses es-
pecialitzades per fer aquest 
esdeveniment, vam trobar 
tan sols una que s’adequa a 
les necessitats. És l’empre-
sa Top Score S.L. i va ser l’en-
carregada de desenvolupar 
aquestes jornades ja que és 
especialista en aquests tipus 
d’esdeveniments. 

Van participar en aquesta ac-
tivitat un volum de 300 perso-
nes entre els dos dies, la valo-
ració ha sigut molt positiva.

ÀMBIT FESTIU:

• Barraques
La realització de Barraques ve originada per una demanda dels joves de Malgrat de 
Mar. Aquesta activitat es va iniciar, conjuntament, entre l’Associació de Barraques de 
Malgrat de Mar i l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Aquest, és el tercer any que s’orga-
nitza directament des de l’Ajuntament de Malgrat de Mar. Enguany, va tenir lloc els 
dies 16, 17 i 18  d’agost a la platja davant la Plaça Xesco Boix. 

Les barraques 2018 en tres nits va aplegar aproximadament unes 16 mil persones.

• Sound Nicolau
La realització de Barraques ve originada per una demanda dels joves de Malgrat de 
La realització del concert jove de Sound Nicolau pretén satisfer la demanda de la 
joventut malgratenca de més oci cultura fora de les Barraques de la Festa Major de 
Sant Roc. Així que oferim una nit de concert jove ubicada dins la Festa Major de Sant 
Nicolau. Enguany, va ser el dia 07 de desembre al Pavelló Germans Margall. 

El concert de Sound Nicolau va aplegar aproximadament unes 150 persones, assis-
tència baixa que ens fa repensar el format d’aquest acte pel proper any.

ÀMBIT TREBALL:

• Programa de la Garantia Juvenil 
La Garantia Juvenil és una iniciativa promoguda per la Unió Europea per tal de reduir 
l´atur juvenil i promoure la incorporació de les persones joves al mercat de treball.

Està adreçada a persones joves que tenen més de 16 i menys de 30 anys, que actual-
ment no treballen ni estudien i que tampoc realitzen cap formació, amb l’objectiu 
de rebre una oferta d’ocupació, d’educació contínua, de formació o una estada de 
pràctiques en el marc de l’oferta de programes disponibles. Es deriven joves a la re-
ferent del Consell Comarcal, i al Club de la feina, es fan formacions en els municipis 
per donar a conèixer el programa.
 
• Mobilitat Jove Internacional
El servei de Mobilitat Internacional Jove del Maresme  és un servei mancomunat 
entre diferents administracions, ofert per Nexes Interculturals de Joves per Europa 
amb el suport i coordinació del Consell Comarcal del Maresme. 
Sorgit d’una necessitat i peticions de joves del Maresme s’impulsa aquest projecte 
donada l’emigració de molts joves a altres països a la recerca de feina i d’oportuni-
tats. Un projecte per assessorar-los correctament.
El servei s’ha realitzat entre els mesos de juny a desembre de 2018 excepte el mes 
d’Agost, que es va interrompre el servei.  El  Consell Comarcal del 

Maresme  és l’encarregat de la coordinació del servei, fa un seguiment del servei i fa 
de pont entre els ajuntaments i Nexes. 

La quantitat proporcional que pertoca satisfer a l’Ajuntament per a l’any 2018 (juny 
– desembre) és la despesa de 501,22€ (cinc-cents ú euros amb vint-i-dos cèntims) 
ja que el servei va estar aturat la primera meitat d’aquest any.

ÀMBIT OCI:

• Activitats de Nadal per a joves
Les jornades nadalenques d’oci juvenil i familiar al Centre Cívic de Malgrat, van ser 
els dies 27 i 28 de desembre. Aquestes jornades donen resposta Oci a l’oferta d’acti-
vitats en el temps lliure. Aquests dies són els adients per l’època de l’any de vacan-
ces escolars.

Aquesta activitat es va realitzar al Centre Cívic, espai adient per desenvolupar aques-
ta activitat, per les necessitats tècniques de l’activitat. Un espai que a més ja s’estan 
realitzant diferents cursos i tallers al llarg de l’any, per a totes les edats per tant ja és 
un referent d’activitats.
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• Dia de la dona
Acte de celebració d’aquesta diada amb el concert de Paula Valls, una actuació que 
va aplegar aproximadament 50 persones al Centre Cultural.

ÀLTRES:

• Joventut i el treball en xarxa
Des de la Regidoria cada cop més es treballa amb xarxa amb diferents entitats, regi-
dories i administracions. Joventut ha ser transversal en la mesura del possible. Volem 
arribar i tenir en compte els diferents col·lectius de joves, associats i no associats, però 
joves que es volen implicar en la vida social del municipi. 

• Coordinació entre regidories
La regidoria de joventut treballa coordinadament amb les regidories de cultura, es-
ports, educació, inserció laboral, solidaritat, etc.

Bàsicament la Regidoria de Joventut, posa les mans en moltes activitats que se li 
demana, i presta atenció a que la resta de regidories vetllin pels joves en les seves 
programacions

• Suport a entitats joves locals 
És dona suport a les entitats joves, tant econòmica com logística a:

L’Agrupament Escolta Sant Nicolau es dona subvenció de 3.500 €, entitat d’àmbit 
jove i de lleure educatiu. Aquest any s’ha ampliat uns 1500 €, en relació al 2017 degut 
a la celebració del seu 60è aniversari.

Colla de Diables Ratpenatsinfernals amb 9000 € anuals de subvenció més  6.000 
€ d’aportació excepcional en motiu de la celebració del seu 20é aniversari. Entitat 
d’àmbit tradicional i cultural. Amb aquesta entitat enguany s’ha establert un conveni 
de col·laboració. Establim així un compromís conjunt per tal de que la colla participi 
molt activament en la vida social del poble.  L’aplicació pressupostària és la d’Activi-
tats de l’àrea de Joventut.

A la Colla de Diables també els donem suport als correfocs amb la contractació dels 
preventius sanitaris i la sol·licitud de presència dels bombers.

Els actes a dur a terme anualment en el marc del conveni de col·laboració i organit-
zació, són els següents:

AGOST  Tabalades, correfocs,  dins la Festa Major de Sant Roc.
DESEMBRE  Tabalada, correfoc, versots dins els actes de la Festa Major de
   Sant Nicolau.
ALTRES  Tabalada i utilització de traques, fonts lluminoses, ... en qualse- 

   vol altre esdeveniment on es consideri adient la seva participa-
   ció, com la Diada de Sant Jordi, Sant Joan i Carnestoltes.
   (inauguracions, o actes d’altres regidories, tant en el municipi  
   com en poblacions agermanades).

Els actes extraordinaris per aquest 2018 i en motiu del seu 20è aniversari són els 
següents:

MARÇ  CERCAVILA D’ANIVERSARI

ABRIL  TROBADA DE PERCUSSIÓ

MAIG  MASCLETÀ

JULIOL  CORREFOC DE VETERANS

SETEMBRE  SOPAR POPULAR

OCTUBRE  MOSTRA DE BESTIARI DE FOC

DESEMBRE  CONCERT DE COMIAT D’ANIVERSARI

• PIJ (Punt d’Informació Juvenil) El 2018 no disposem d’aquest espai en concret és 
necessita un dinamitzador juvenil i no en disposem. Tot i així atenem en el Centre Cí-
vic a tots els joves que així ho sol·liciten tant de manera presencial com on-line, a més 
de realitzar activitats dins de la programació del Centre Cívic a joves. 

• Tic i Joventut: No disposem de xarxes socials pròpies de Joventut i aquest és un 
punt clau en el proper Pla Local de Joventut en el que estem treballant.

Així que quests dos punts anteriors, PIJ i Xarxes socials joves, són dos dels objectius 
principals en el nou PLJ de 2019-2023.

• Pla Local de Joventut
Des de la incorporació del nou auxiliar tècnic de Joventut i partint de la Diagnosi que 
ja teníem elaborada, la Regidoria de Joventut ha avançat molt en la redacció final del 
nou Pla Local de Joventut 2019-2022.

S’han realitzat diferents reunions entre el regidor i el tècnic amb les tècniques del 
Consell Comarcal i la Diputació que han estat de gran ajuda i que permetran tenir 
acabat el Pla a principis d’aquest 2019. 
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DESPESES BARRAQUES

EMPRESES SERVEIS NIF COST IVA TOTAL
Tour Serveis Professionals B60983111 7.421,00 1.558,20 8.978,20
Fire Fly B66879933 7.225,00 1.517,25 8.742,25
Sergi Puig Sánchez (Tot carpes) 45649684C 4.284,00 899,64 5.183,64
Costa Rent lavabos B64256522 1.615,00 339,15 1.954,15
Mecatubs B 59565846 7950 1669,5 9.619,50
NARGY B64863285 8.898,00 1.868,58 10.766,58
Electromecànica Mata S.A. A17105925 3.035,83 643,82 3.679,65
Preventius la Pau F08828493 1.872,00 exempt 1.872,00
Marsave Socorristes B57256026 1800 378 2178
COST TOTAL   52.973,97

ARTISTA EMPRESA CIF BASE  IVA TOTAL 
Dr. Calypso BUENRITMO
 PRODUCCIONES S.L. B64306160 6.000,00 1260 7.260,00

Seguirem BYMEDIO SUBMARINO
 INTERNATIONAL, S.L B55639645 2.500,00 525 3.025,00

Reyes Muerta ARTICAT F55660609 1.200,00 252 1.452,00

Ladilla Rusa JOAN CASULLERAS
 SERRANO 46051976L 1.800,00 378 2.178,00

Di-versiones MUSICS GIRONA F17459991 4.600,00 966 5.566,00

Summer Moguda CARLES JIMÉNEZ
 MARTINEZ 77602196N 2.700,00 567 3.267,00

Tropical Roots ARTICAT F55660609 500,00 105 605,00

COST TOTAL    23.353,00

SERVEIS   52.973,97
ARTISTES  23.353,00
TOTAL BARRAQUES 76.326,97

DESPESES JULIOL JOVE

COOPERATIVA ENCÍS 0,00 €
EDUKEM-NOS (ROBÒTICA) 651,20 €
CREU ROJA (PREMONITORS) 600,00 €
CONTRAPUNT (EL MUSICAL) 4.896,00 €
STAR-NUT (MATERIAL DJ) 312,18 €
DIEGO HERRERA (VIDEOJOCS) 544,50 €
TOTAL   7.003,88 €

DESPESES SOUND NICOLAU

EMPRESES SERVEIS NIF COST IVA TOTAL
ARTS MANAGERS S.L. B60731767 2.700,00 567 3.267,00
PABLO RIVADULLA DURÓ 47931572D 600,00 126 726,00
STAR.NUT B64985179 1.550,00 325,5 1.875,50
PREVENTIUS LA PAU F08828493 208,00 EXEMPT 208,00
COST TOTAL    6.076,50

DESPESES NADAL JOVE

TOP SCORE S.L.  6.043,95

CELMAR ALLOTJAMENT 540,00

TOTAL  6.583,95
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