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PRESENTACIÓ 
 

L’Ajuntament de Premià de Mar està impulsant l’elaboració d’un nou Pla Jove, un 

document que detallarà les polítiques de joventut (d’entre 12 i 29 anys) de l’ajuntament 

pels pròxims quatre anys. 

 

Dins de les tasques desenvolupades per a la seva elaboració, s’ha avaluat ja el Pla Anterior 

(2012-2016) i redactat la diagnosi que recull les necessitats i fortaleses dels joves de 

Premià de Mar. 

 

Durant la fase de propostes, i amb l’objectiu d’incorporar el màxim d’aportacions i visions 

diferents per tal d’ajustar el Pla a la realitat juvenil, es van realitzar diverses activitats, 

com són: una sessió de debat amb el personal tècnic de l’Ajuntament, i una sessió de 

debat amb joves. En aquestes sessions es van compartir les accions exitoses que ja s’estan 

portant a terme, i es van construir conjuntament noves actuacions possibles a incorporar 

al Pla. Així mateix, es va recollir també l’opinió de diversos joves, mitjançant una 

informadora que es va situar en diferents punts de la ciutat (pavelló municipal, estació 

de tren i sortida de l’institut). 

 

Com a resultat d’aquesta fase, es van recollir diverses propostes que es van recopilar en 

un document de treball, el qual es va presentar en una sessió amb representants polítics. 

Els objectius d’aquella sessió eren presentar el procés de debat realitzat, contrastar les 

propostes recollides durant el procés, i proposar-ne de noves. 

 

Aquest document recull els resultats del debat que es va realitzar el dia 16 de gener de 

2018, i al qual van participar 4 representants polítics (CIU i PSC-CP). Així mateix, els 

representants dels grups d’ERC-JxP-AM i ICV-EUiA-E no van poder participar a la 

mencionada sessió, però van fer arribar els seus comentaris posteriorment, els quals 

s’han inclòs també al document. 
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RESULTATS DEL DEBAT 

 
 

A continuació, es recullen distribuïdes per àmbits temàtics (Participació, Habitatge, 

Cohesió social i vertebració territorial, Educació, Ocupació, Cultura, esport i oci inclusiu, i 

Salut): 

 

1. Les actuacions que conformen l’esborrany de Pla Jove i que es van contrastar amb 

els participants, 

Els comentaris compatits sobre aquestes,  

I les propostes que els participants van suggerir per confirmar o concretar les 

actuacions de l’esborrany o per millorar l’àmbit temàtic. 

 

 

Participació 
 

1. Millorar i augmentar la comunicació entre joves i administració.  

En tots els debats s’ha detectat que els joves tenen necessitats d’informació de 

serveis municipals, i que l’administració té moltes dificultats per arribar a ells. Cal una 

estratègia de comunicació municipal que estableixi els canals i missatges adients, 

adaptada a les necessitats i formats d’aquest col·lectiu per respondre a les seves 

necessitats informatives i facilitar que s’apropiïn a l’administració, així com 

centralitzar tota la informació relativa als temes que afecten als joves. 

 

Comentaris:  

- Aquesta és una necessitat que fa referència a la totalitat de la població, i no només 

de la jove. Es percep que hi ha un gran desconeixement de què fa l’Ajuntament 

per part de la ciutadania, motiu pel qual es veu necessari desenvolupar i mantenir 

canals diferents i diversos per arribar a tota la població. 

- Cal ser conscients que la ciutadania s’interessa per temes i no pel funcionament 

de l’Ajuntament. Això implica centrar les accions comunicatives en difondre 

activitats i temes, i a partir d’aquí despertar l’interès en allò que és i fa 

l’Ajuntament.  
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Noves propostes: 

1.1. Establir una estratègia de comunicació en xarxes socials, que consideri: 

 La presència de l’Ajuntament en diverses xarxes (diversitat). 

 La comunicació amb els joves ha de ser realitzada per joves, ja que 

dominen el registre, llenguatge, codis, .... Per això, és necessari 

apropar-se als i a les joves “influencers” del municipi, per fer aliances i 

que ells facin d’altaveus de la informació, a més de conèixer els codis 

de llenguatge que utilitzen. Per això cal analitzar prèviament qui són 

aquelles persones que generen opinió. 

Ha de ser una estratègia “viva” i canviant, que s’adapti a les novetats (les 

xarxes socials evolucionen molt ràpidament). 

1.2. Promoure el coneixement de les accions que es realitzen des de l’Ajuntament 

i que estan dirigides a la població més jove, organitzant xerrades i activitats en 

els centres educatius, amb la finalitat de generar relació i augmentar el vincle. 

1.3. Oferir eines comunicatives a la població més jove, que facilitin la circulació de 

la informació en el seu mateix llenguatge; per exemple: un butlletí jove, bloc, 

emissora o programa de ràdio jove, etc. Caldria disposar d’un grup de joves 

interessades/ts que lideressin i gestionessin el projecte. [Aquesta proposta es 

va presentar al debatre l’àmbit d’habitatge. S’ha traslladat a aquest bloc, ja 

que fa referència a més temes, més enllà d’habitatge.] 

1.4. Publicar un web de Premià Jove (a l’igual que el perfil en algunes xarxes),  que 

incorpori un espai per a contactar amb l’Ajuntament. Es podria plantejar que 

la web fos gestionada per alguns/es joves. 

 

2. Crear o adaptar un espai físic com a Espai jove o de referència per als joves.  

Diverses propostes han anat encaminades a crear un espai de referència i participació 

pel jovent, on puguin ser ells mateixos i rebre acompanyament de personal de 

l’administració, un espai que trobi l’equilibri entre el suport i els recursos que pot 

oferir l’administració i l’autonomia dels joves. Per una banda es proposa un espai físic 

on puguin compartir experiències i necessitats, sentir-se acollits i acompanyats en 

totes les facetes de la vida, participar en activitats, etc. Per una altra banda, però 

estretament lligat, un espai virtual de trobada entre joves i administració.  

 

Noves propostes: 

2.1. Disposar d’un espai físic de referència (o un Casal de Joves) que serveixi per 

afavorir la comunicació i l’intercanvi, i crear un projecte comú. Aquest espai 
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tindria un horari adaptat a les possibilitats de la població jove (de tarda i en 

caps de setmana), i hauria d’estar dinamitzat. L’objectiu hauria de ser, 

especialment, dirigir-se i escoltar a la població jove no associada, i promoure 

projectes que puguin generar. Es comenta que Can Salomó es podria haver 

convertit en aquest espai; tanmateix, i mitjançant el procés de concentració 

de departaments a Ca l’Escoda, es disposarà d’espai disponible que es podrà 

destinar a aquest ús. 

2.2. Crear el espai/òrgan de participació de Joventut. Aquest espai de participació 

s’hauria de crear després i a partir de compartir inquietuds a l’espai físic de la 

proposta anterior, i hauria de ser capaç de generar projectes comuns 

interessants. Des de l’Ajuntament, hauríem de ser constants en el discurs de 

la necessitat de la participació com una forma d’arrelament a l’entorn més 

immediat. També seria una oportunitat per a conèixer la visió dels temes 

cabdals del municipi. 

 

3. Formes de participació per implicar als joves en el disseny de les actuacions i el 

funcionament d’equipaments municipals  

Amb l’objectiu d’apropar les polítiques i actuacions municipals als joves, dotar aquells 

equipaments on ja acudeixen (per exemple, escola de música, biblioteca, etc.) d’un 

espai amb tota la informació de com i on poden trobar espais de participació i un 

referent que atengui les seves necessitats, per afavorir la interrelació entre joves de 

diferents parts del municipi. 
 

4. Oferir suport pel curs de monitors. 

Oferir el curs de monitors de forma gratuïta o subvencionar una part. És una manera 

de vincular-te i entrar a formar xarxa, connectar amb altres persones i compartir 

valors. 

 

Comentaris:  

Es reforça la idea de la importància de realitzar cursos de monitor i de direcció de 

centres de lleure, així com que es tracta d’un tipus de formació molt buscada i amb 

moltes persones interessades.  
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5. Mantenir l’Ajuntament Jove en el seu nou format. 

Treballar les competències participatives i de gestió de projectes dels joves per a que 

aquests n’extreguin una experiència significativa que els interpel·li i que el faci pensar 

sobre l’impacte social de projectes que puguin sortir d’ells. Prendre consciència sobre 

quines maneres de participar hi ha en el seu entorn així com donar-los eines per poder 

aprofundir la democràcia real en la seva quotidianitat. 
 

Noves propostes: 

5.1. Tenint una visió més polièdrica de la població jove, ampliar les temàtiques de 

l’Ajuntament jove a altres àmbits importants del municipi, com ensenyament, 

promoció econòmica, emprenedoria, urbanisme, etc. 
 

6. Consolidar l’Amplificador Jove. 

Projecte que pretén desenvolupar les competències socials i emocionals dels joves 

del municipi. Es treballa paral·lelament en tres espais simultanis: l’aula, el professorat, 

un grup de joves voluntaris que faran teatre de l’oprimit. 

 

 

Habitatge 
 

Comentaris general a l’àmbit d’habitatge:  

Les accions que s’inclouen, així com moltes que s’han recollit en altres àmbits, tenen 

a veure amb la difusió de la informació. En relació amb això, es comparteix la 

necessitat de comptar amb joves que facin també d’altaveus i difonguin aquesta 

informació.  
 

1. Difondre i potenciar els ajuts municipals i d’altres administracions per a la rehabilitació 

d’habitatges buits. 

Aquest servei d’informació i difusió ha de permetre que es rehabilitin habitatges que 

no estan en condicions per viure-hi i que per això estan buits, contribuint així a 

ampliar l’oferta d’habitatge. 

 

Comentaris:  

S’alerta de la complicació d’executar aquesta proposta. 
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2. Centralitzar i donar a conèixer, de forma centralitzada, tota la informació referent a 

l’habitatge, especialment ajuts per als joves. 

Ajuts al lloguer, borsa d’habitatges buits, ajuts a l’IBI, ajuts als propietaris d’habitatges 

per a lloguer jove, altres fórmules d’habitatge com habitatge compartit, masoveria... 

 

Comentaris:  

- Es reafirma la idea, compartint que s’hauria de comptar amb una persona o eina 

de referència a l’Ajuntament, que orientés sobre on trobar la informació que més 

interessa a la població més jove. Es tractaria d’un referent que pogués aconseguir 

la informació que necessitessin, o els orientés sobre on trobar-la. 

- Es considera que trobar pisos de lloguer a Premià és molt complicat, doncs hi ha 

una elevada demanda i cost elevat. 
 

Noves propostes: 

6.1. Gestionar i fer efectiva, des de l’Ajuntament, la borsa de pisos per a joves. 

Concretament, l’Ajuntament hauria de cercar pisos buits, contactar amb la 

propietat, pactar condicions i preus, i oferir arrendament amb bones 

condicions a la població més jove. Es considera que en aquest àmbit, el paper 

de l’administració local és prioritari. 

6.2. Oferir suport als joves en el lloguer d’una habitació en habitatges de persones 

grans que viuen soles. L’Ajuntament podria promocionar aquest tipus de 

projectes i col·laborar en la gestió. 

 

 

Cohesió social i vertebració territorial 
 

1. Oferir el servei d’informació i atenció a les dones. 

El servei d’informació i atenció a les dones és un recurs que ofereix informació, 

assessorament, primera atenció i acompanyament, si s’escau, en relació a l’exercici 

dels drets de les dones en tots els àmbits: laboral, social, personal, familiar i d’altres. 

 

2. Mantenir l’atenció a la infància en risc. 

L’atenció al risc es treballa des del territori i està adreçada a la població d’entre 0 i 18 

anys de Premià de Mar. 
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Noves propostes: 

2.1. Incorporar els caus en el treball de l’atenció a la infància en risc i la inclusió 

dels joves fins a 18 anys, ja que es considera que cal ampliar les actuacions i 

els agents implicats en aquests temes. 

 

3. Potenciar la formació i inserció laboral a través de l’esport: InserVela. 

Projecte adreçat a joves d’entre 16 i 25 anys que es troben en situació de 

vulnerabilitat social. Mitjançant la vela, es treballen valors com la disciplina, ordre, 

responsabilitat, etc., tenen una primera experiència laboral, i els permet obtenir un 

certificat federatiu de monitor col·laborador i un certificat de curs de manteniment 

d’embarcacions. El projecte està organitzat per l’Ajuntament de Premià de Mar, la 

Federació Catalana de Vela i Clubs Nàutics. 

 

Noves propostes: 

3.1. Oferir cursos de monitoratge i entrenador en diferents esports, dirigits a 

persones individuals i entitats del municipi, per tal de potenciar la inserció 

laboral també mitjançant altres pràctiques esportives. 

3.2. Potenciar la formació i inserció laboral a través de diversos àmbits interessants 

del poble, com pot ser el comerç i la hostaleria, i fomentar, així, 

l’emprenedoria. 

 

4. Mantenir el programa d’activitat d’estiu. 

Col·laboració amb diferents entitats en diversos programes d’activitats d’estiu, per tal 

de poder garantir que la infància en risc i alt risc del municipi gaudeixi al màxim de les 

seves vacances en un espai de lleure on es fomentar la relació, la vida grupal, 

l’aprenentatge i la convivència. 

 

5. Donar a conèixer el Centre Obert “Entorn Jove” i les activitats de portes obertes. 

El Centre Obert és un servei diürn, fora de l’horari escolar, que dóna suport, estimula 

i potencia l’estructuració i el desenvolupament de la personalitat, la socialització, 

l’adquisició d’aprenentatges bàsics i d’esbarjo i compensa les deficiències 

socioeducatives de les persones ateses. 

 

Comentaris:  

Es valora de forma molt positiva la tasca que s’està portant a terme al Centre Obert, 

i s’està d’acord en donar-ho més a conèixer. 
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6. Oferir tallers de formació, sensibilització i conscienciació i fomentar actituds i 

comportament igualitaris: Estimar no fa mal. 

Tallers adreçats a alumnes de l’ESO. Formen part d’un programa de la Generalitat, de 

l’Institut Català de les Dones, en relació a les situacions d'abús en les relacions de 

parella i afectives. 

 

Noves propostes: 

6.1. Oferir tallers de formació, sensibilització i conscienciació sobre salut: tabac, 

drogues, hàbits saludables, etc. 

 

7. Consolidar la figura de l’educador social a la Biblioteca Martí Rosselló. 

La Biblioteca és un espai on conflueixen joves de diversos àmbits i amb moltes 

realitats. Es fa necessària aquesta figura per garantir la convivència social i dinamitzar 

als joves. 

 

Comentaris:  

La figura de l’educador és important, però ara mateix la seva plaça és coberta per 

plans d’ocupació. Potser més que un educador, caldria disposar d’una altra figura. 

 

Noves propostes: 

7.1. Contractar un/a dinamitzador/a a la Biblioteca, o a l’espai jove que es 

reservés, per a orientar i promoure la realització de més activitats. 

 

8. Fer més atractiva la Gran Via perquè convidi a passejar-hi. 

Molts joves fan servir l’eix de la Gran Via per passejar o seure en alguna terrassa. La 

pacificació d’aquest carrer afavoriria el trànsit de vianants i el faria més agradable. 

 

Comentaris:  

L’eix amb què s’està treballant de Riera – Gran Via – C. Santiago Rossinyol – Port – 

Passeig Marítim, serà un eix a potenciar, ja que oferirà un gran ventall d’oferta.  

 

9. Incentivar l’ús de la bicicleta millorant la infraestructura de carril bici i vies ciclables del 

municipi. 

 

Comentaris:  
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Cal fer un estudi sobre aquest tema, ja que a Premià és molt complicat poder-ho dur 

a terme degut a l’estructura urbanística del municipi (carrers petits i molt transitats). 

Potser es podrien retirar places d’aparcament de vehicles de quatre rodes en favor 

de les bicicletes, però tot i això seria necessari reservar zones d’aparcaments 

extralímits. 

 

10. En el cas de projectar nous equipaments, prioritzar la seva descentralització i la seva 

connexió amb transport públic i alternatiu. 

 

11. Treballar perquè el bus urbà comuniqui els diferents equipaments i barris. 

 

Noves propostes: 

11.1. Ampliar la ruta del bus urbà a altres municipis del costat, com Premià de 

Dalt, Masnou i Teià, per tal de connectar-nos amb l’entorn. 

 

12. Millorar el passeig marítim. 

Hi ha poca llum, especialment a partir de les 17 h i que es pugui arribar fins a Vilassar de 

Mar. 

 

13. Incrementar les zones verdes del municipi. 
 

Comentaris:  

Aquesta proposta ja està inclosa als pressupostos, i es farà realitat. 
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Educació 
 

1. Mantenir el Pla de Formació activa. 

Aquest Pla consisteix en tallers per adolescents destinats a evitar l’abandonament 

prematur dels estudis i afavorir la finalització de l’ESO mitjançant l’adaptació 

curricular. 

 

2. Mantenir el suport perquè els joves puguin accedir a determinades activitats. 

Consisteix en un suport econòmic sense els qual una part de la població de Premià de 

Mar no podria accedir a determinades activitats, com les sortides escolars al teatre, 

tallers a l’Escola de Música, etc. La Comissió d’activitats del Consell Escolar Municipal 

s’encarrega de regular l’oferta i optimitzar els recursos existents. 

 

Comentaris:  

Es tracta d’una necessitat molt important que ja està treballant des d’Ensenyament, i 

que cal incorporar-ho i desenvolupar-ho. 

 

Noves propostes: 

2.1. Crear un projecte formatiu que inclogui l’acompanyament i tutela de 

l’Ajuntament per ajudar als joves a accedir al mercat laboral. És a dir, com a 

complement a la formació realitzada es crearia borsa de treball jove, en el que 

se’ls oferiria suport a la cerca de treball. 

 

3. Mantenir el reforç educatiu proinfància. 

Aquest programa destina recursos de suport educatiu als infants del Municipi derivats 

de serveis socials. 

 

4. Potenciar els TBC (treballs en benefici de la comunitat). 

Projecte que estableix els treballs en benefici a la comunitat enlloc de pagar una multa 

quan una persona menor d’edat comet alguna infracció relativa a la convivència. 

 

Noves propostes: 

4.1. Donar a conèixer i/o fer més difusió sobre què són els treballs en benefici de 

la comunitat. 
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5. Millorar les nits d’estudi. 

L’espai és molt adient però hi ha èpoques en què l’aula està molt massificada. Seria 

convenient ampliar l’espai disponible en aquestes èpoques. 

 

6. Mantenir la formació musical amb textos. 

És un projecte en el qual els docents de l’Escola Municipal de Música treballen amb 

els centres educatius. Amb els alumnes de batxillerat, es treballa a les classes la vida 

del compositor i un text musical en concret. Posteriorment, acudeixen a l’Escola de 

Música i presenten el que han treballat. Aquesta mateixa trobada finalitza amb la 

interpretació de la peça musical per part dels alumnes de l’escola de Música. 

 

Noves propostes: 

6.1. De forma complementària a aquesta proposta, crear espais a l’Escola 

Municipal de Música per a formar a aquells joves que volen continuar i 

aprofundir en la seva formació musical. 

 

7. Potenciar la reutilització de llibre als centres educatius. 

La reutilització de llibres és un recurs que pot ajudar econòmicament a moltes 

famílies. Cal buscar estratègies de suport a aquest projecte a tots els centres 

educatius. 

 

Comentaris:  

Aquesta proposta ja s’està desenvolupant. S’ha fet una inversió important, i només 

cal fomentar la reutilització, que és on pot haver més problema. 

 

8. Facilitar el contacte amb entitats del municipi per desenvolupar projecte 

d’aprenentatge i serveis amb l’objectiu de vincular els centres educatius amb el territori 

i amb les mateixes entitats. 

L'aprenentatge servei és una proposta educativa que combina processos 

d'aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual 

els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb 

l'objectiu de millorar-lo. 

 

Comentaris:  

Es valora aquesta proposta de forma positiva, però s’alerta de la necessitat de fer-ho 

correctament i de forma clara i transparent. 
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9. Promoure la realització de cicles i FP relacionats amb el territori i amb les activitats 

laborals del municipi.  

Oferir cicles de formació professional sobre temes que tenen incidència en el territori 

més proper hauria de servir per establir convenis de pràctiques amb empreses que 

treballen al municipi i això podria derivar en oportunitats laborals. 

 

Noves propostes: 

9.1. Analitzar els temes amb més incidència en el territori proper, per tal de 

considerar quins són els cicles formatius més adients. Un cop fet aquest anàlisi, 

contactar amb els Serveis Territorials d’Ensenyament per a fer-ho factible. 

 

10. Facilitar la recuperació del menjar sobrant dels menjadors escolars i conscienciar als 

joves de la importància de no llençar menjar. 

La proposta consisteix en facilitar el contacte, la relació i l’entesa dels menjadors 

escolars amb alguna entitat, associació o organització que pugui aprofitar el menjar 

sobrant o bé coordinar-ho amb serveis socials perquè se’n puguin beneficiar famílies 

del propi centre. 

 

Noves propostes: 

10.1. Continuar desenvolupant el projecte de reutilització d’aliments que s’està 

portant a terme (i que està aprovat pel Ple), i ampliar-ho a locals de restauració 

(bars i restaurants) i botigues d’alimentació del municipi. 

 

11. Difondre i potenciar els ajuts municipals i d’altres administracions per anar a la 

universitat. 

Centralitzar i posar a disposició dels joves de forma fàcil i atractiva tota la informació 

relativa als ajuts per anar a la universitat. 

 

12. Ampliació de l’horari de la biblioteca. 

Durant les Nits d’estudi, en època d’exàmens, ja s’amplia l’horari, però estaria bé que 

aquesta ampliació hi fos també en altres èpoques que no són d’exàmens. 

 

Comentaris:  
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- Respecte a temes relacionats amb la biblioteca, i buscant una possible millora, 

seria necessari buscar alguna forma d’implicar els joves en garantir un correcte ús 

(major civisme). Caldria fer-ho en col·laboració amb Cultura. 

- S’alerta que es tracta d’un equipament de la Diputació de Barcelona, i que per fer-

ho efectiu s’hauria de gestionar-ho amb ella. 

 

13. Que es millori l’oferta d’idiomes, principalment de l’anglès. 

 

Noves propostes: 

13.1. Crear un projecte d’intercanvi de llengües com el programa “Apadrina una 

llengua” (organitzat per FOLC, Federació d’Organitzacions per la Llengua 

Catalana), mitjançant el qual s’organitzin xerrades en anglès, grups d’intercanvi 

en anglès, i trobades amb persones que sàpiguen parlar l’idioma. 

 

 

Ocupació 
 

Comentaris generals a l’àmbit d’ocupació:  

Tant en aquest àmbit com amb la resta, es detecta la necessitat de la població més 

jove de disposar d’un referent o espai on puguin trobar unificada tota la informació 

que necessiten. Això implica una major coordinació i relació entre departaments. 
 

1. Mantenir el projecte Inscripció al Servei Local d’Ocupació i a la Xarxa Local d’Ocupació 

(XALOC). 

En un primer pas es faciliten eines per a fer el currículum vitae. Un cop inscrits al 

Servei, es gestionen els currículums amb les empreses que ofereixen llocs de treball 

per trobar els perfils més adients. 

 

Noves propostes: 

1.1. Oferir incentius a les empreses locals per a formar part de la Xarxa Local 

d’Ocupació, i, així, potenciar-la. 

 

2. Potenciar el servei d’assessorament per la inserció i orientació laboral. 

Aquest servei ofereix informació general sobre ocupació, ofertes de treball i 

programes de formació adequats als perfils dels usuaris. 
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Comentaris generals a l’àmbit d’ocupació:  

Abans de potenciar aquest servei, caldria conèixer si realment està funcionant i la 

població jove l’està utilitzant. 

 

3. Mantenir l’afluència d’usuaris al Club de la Feina.  

El Club de la feina és un espai per a la recerca de feina, amb ordinadors amb connexió 

a internet, informació d’interès relacionada amb la recerca de feina i assessorament 

tècnic d’un especialista ocupacional. 

 

Noves propostes: 

3.1. Organitzar xerrades amb empresaris i empreses locals, també dirigides a 

fomentar l’emprenedoria. 

 

4. Seguir oferint un Punt d’Autoservei (PAS) del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). 

A través d’aquest  punt d’autoservei es poden fer diversos tràmits com imprimir 

certificats i informes, cercar cursos, renovar l’atur, cercar ofertes de feina... 

 

Comentaris generals a l’àmbit d’ocupació:  

Igual que amb la proposta 2, cal analitzar el funcionament del Punt d’Autoservei del 

Servei d’Ocupació. 

 

5. Oferir cursos i activitats grupals per a l’ocupació. 

Cursos i activitats formació qualificadora com l’empoderament personal per trobar 

feina o tallers específics per ensenyar a utilitzar els recursos de qualitat per buscar 

feina. 

 

6. Oferir projectes i programes particulars per l’ocupació per joves. 

Oferim projectes i programes específics per fomentar l’ocupació entre col·lectius 

vulnerables determinats. 

 

Noves propostes: 

6.1. Organitzar una Brigada Jove com es fa en altres municipis. Es tracta d’un 

contracte de mitja jornada durant l’estiu, dirigit a joves d’entre 16 i 18, per a 

fer diverses campanyes de millora de l’espai urbà (pintar bancs, etc.) El 

programa disposa també d’un monitor que els acompanya. 
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6.2. Signar convenis amb empreses del municipi per a fomentar l’ocupació de la 

població jove. 

 

7. Mantenir l’assessorament a emprenedors. 

Posar a disposició d’emprenedors un tècnic especialitzat que informa i resol dubtes 

sobre la creació d’un negoci. 

 

Noves propostes: 

7.1. Oferir seguiment i ajuts als emprenedors per a fer un Pla de Viabilitat 

d’Empresa, que inclogui la col·laboració d’experts que avaluïn i assessorin en 

tot el procés. 

 

8. Mantenir els tallers d’orientació i recerca de feina als instituts. 

Tallers dirigits a alumnes de cicles formatius que es realitza a l’institut, amb l’objectiu 

d’orientar-los en la recerca de feina. Així mateix, també se’ls ofereix suport i se’ls 

ensenya com fer un currículum. 

 

Noves propostes: 

8.1. Oferir tallers per a fomentar el desenvolupament de feines i noves necessitats 

emergents. 

 

9. Augmentar al nombre de joves que participen del projecte de formació ocupacional 

professionalitzadora (formació laboral, formació en anglès i pràctiques). 

Programa dirigit al conjunt de la població, però que funciona bé amb els més joves. 

 

Noves propostes: 

9.1. Fer difusió del projecte de formació ocupacional professionalitzadora, i dels 

resultats obtinguts. 

 

10. Potenciar el programa “Fem ocupació” per joves. 

Programa del SOC que contempla una part formativa i una de treball (contracte de 

mínim 6 mesos de feina). Es caracteritza per un seguiment i tutorització des de 

l’empresa i des de l’Ajuntament. 
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11. Establir un servei d’acompanyament previ a la feina basat en l’orientació 

individualitzada i en el foment de valors com l’autonomia i la responsabilitat. 

 

12. Centralitzar la informació i assessorament sobre les ajudes municipals i d’altres 

administracions pels joves per emprendre negocis. 

 

Comentaris:  

Es valora de forma molt positiva aquesta proposta, ja que a l’igual que amb habitatge 

seria necessari disposar d’una persona referent que orientés a les i els joves amb tots 

els temes d’ocupació. 

 

Noves propostes: 

12.1. Oferir informació i orientar sobre diferents opcions d’entitats bancàries: 

productes econòmics que es troben trobar, ajudes, etc.  

12.2. Sota la tutela del Pla d’Empresa i del Pla de Viabilitat, crear una borsa de 

locals disponibles a Premià on poder fomentar el comerç de proximitat, 

 

 

Cultura, esport i oci inclusiu 
 

Comentaris generals a l’àmbit de cultura, esport i oci inclusiu:  

S’entreveu de les propostes recollides, que el més destacat que podria fer 

l’Ajuntament per la població més jove en el tema de cultura i oci, és aportar eines que 

facilitin la seva autoorganització. És a dir, l’Ajuntament hauria de fer “d’espurna”, i 

així facilitar que la mateixa població jove s’organitzés. 

Per tal de generar aquesta “espurna”, i tal com ja s’ha recollit a l’àmbit de participació, 

seria necessari oferir i dinamitzar un espai jove on puguin compartir idees. Un espai 

adequat podria ser Can Roure, ja que Can Salomó potser seria més adequat com a 

complement del centre cívic. 

 

1. Mantenir el suport a les entitats juvenils i esportives. 

L’objectiu és enfortir el treball realitzat des de les entitats juvenils i esportives i 

afavorir la participació ciutadana. Aquestes entitats juguen també un paper important 

en la configuració de les activitats i de la formació dels nois i noies. Els suports poden 

ser a nivell d’assessorament, econòmic en forma de subvencions, amb material per 

realitzar alguna activitat, sessió d’espais, etc. 
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Noves propostes: 

1.1. Crear el dia de l’Esport i Lleure, com una trobada en la què les entitats 

puguin mostrar allò que fan, i on les i els més joves puguin practicar de primera 

mà les activitats que s’ofereixen. 

 

2. Oferir un programa d’activitats culturals i d’oci “Premià Jove” per a totes les franges 

d’edat juvenil. 

Amb l’objectiu d’incrementar la presència adolescent i jove en els esdeveniments 

culturals i de lleure de la ciutat mitjançant el lleure alternatiu, aquest projecte inclou 

diverses activitats que es realitzen durant l’any des d’un concurs de joves músics, un 

festival, jam sessions, mostra de grafit i altres activitats. 

 

Comentaris:  

Com ja s’ha proposat al primer àmbit, la web específica “Premià Jove” serviria per 

difondre tota l’activitat. 

 

3. Potenciar el projecte d’oci i formació “Joves en acció”. 

El projecte que consisteix en una sèrie de tallers i formacions de curta durada, pretén 

donar espai a la participació dels joves, fomentant la seva capacitat de pro-activitat. 

 

4. Potenciar l’IronKids. 

És una activitat esportiva oberta a tothom que consisteix en diverses curses per a 

infants i joves de P3 a 4t d’ESO. 

 

Comentaris:  

Es valora de forma molt positiva aquesta activitat, i s’està d’acord amb què s’hauria 

de potenciar. 

 

5. Facilitar espais de pràctica de l’esport al carrer com el workout. 

Actualment es compta amb una màquina per fer esport al carrer i es proposa 

augmentar-ne el nombre per potenciar la pràctica de l’esport autònomament. 
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Noves propostes: 

5.1. Oferir informació sobre l’ús correcte de les màquines instal·lades al carrer, 

ja que un mal ús pot ser perjudicial pel jove. 

 

6. Crear una programació d’activitats basades en els esports a la platja. 

Dotar la platja de material esportiu i organitzar activitats dinamitzades. 

 

Noves propostes: 

6.1. Potenciar i considerar la platja com un espai de lleure. Es poden organitzar 

activitats esportives i d’oci a l’aire lliure, a més que disposa d’equipaments 

esportius permanents a la zona de l’Ona.  

6.2. Organitzar competicions esportives a la platja durant l’estiu, per fomentar-

ne l’ús. 

 

7. Descomptes econòmics per a joves en actes culturals. 

Trencar barreres econòmiques per donar pas a la cultura per intentar donar resposta 

a aquells joves que volen participar en activitats culturals, però que no s’ho poden 

permetre per manca de recursos econòmics. 

 

Comentaris:  

Es considera una proposta essencial per a fomentar el consum i la pràctica de la 

cultura entre la població més jove. 

 

8. Oferir nous equipaments o espais per practicar esport. 

Es proposa oferir un espai al jovent que vol fer esport ja que a les places no s’hi pot 

jugar a pilota i el pavelló està ocupat per entitats i practicar esport federat. S’hauria 

de tenir en compte que siguin espais on es puguin practicar diversos esports (més 

enllà del futbol i el bàsquet) i que a l’entorn no hi hagi arbusts que tinguin punxes. 

 

Noves propostes: 

8.1. Obrir els centres escolars per a facilitar aquesta pràctica d’activitats 

esportives no permeses a les places.  

 

9. Augmentar el projecte patis oberts a més escoles. 
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Actualment els dissabte s’obre el pati de l’escola La Lió, però es detecta una manca 

d’espais on poder practicar esport de forma lliure, tenint en compte que a les places 

no es permet jugar a pilota. D’altra banda també respondria a la necessitat de 

treballar la cohesió territorial dels joves. 

 

Noves propostes: 

9.1. Incorporar altres zones del municipi al projecte de patis oberts; per 

exemple, oferir el pati de l’Escola Sant Cristòfol. 

 

10. Potenciar i donar a conèixer entre els joves el Club de lectura juvenil. 

És un club de lectura que es fa un cop al mes a la Biblioteca Martí Rosselló i Lloveras 

adreçat a joves a partir de 13 anys i dirigit per una professional. 

 

Noves propostes: 

10.1. Oferir cursos de lectura i escriptura, amb l’objectiu de motivar la creació de 

relats. Es podria plantejar organitzar un concurs literari d’aquests relats.  

 

11. Oferir visites escolars a joves. 

Ampliar les visites escolars a alumnes de batxillerat i oferir-los recursos de suport al 

treball de recerca. 

 

12. Oferir programació més orientada a joves a l’espai de l’Amistat. 

Potenciar la programació teatral i musical adreçada a joves, com ara el Festhivern 

musical. Fins i tot programar algun concert amb artistes de renom, fent pagar 

entrada, per atreure gent del voltant. 

 

Noves propostes: 

12.1. De forma coordinada amb el Patronat, treballar i oferir activitats 

relacionades amb teatre juvenil.  

 

13. Redistribuir els espais públics on es desenvolupen els actes culturals i festius trencant 

així la centralitat de l’activitat cultural. 

L’activitat cultural se situa majoritàriament al centre del municipi. Redistribuir els 

espais on es realitzen activitats festives faria que la gent conegui més el municipi i es 

creï un major sentiment de pertinença a Premià. 
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Comentaris:  

Es important fer també aquesta redistribució en activitats pròpies de la Festa Major. 

 

14. Recuperar la Festa dels colors (holly festival). 

 

15. Oferir classes de zumba al gimnàs municipal. 

Es proposa que entre l’oferta esportiva que s’ofereix al gimnàs municipal, hi hagi 

també classes de zumba. 

 

Comentaris:  

Contemplar que siguin classes de zumba o alguna activitat similar, per tal d’estalviar 

royaltis de marca. 

 

16. Oferir sessions de Karaoke per a joves. 

 

17. Construir un espai per practicar amb l’skate i la bicicleta. 

Habilitar un espai amb instal·lacions per practicar esports urbans amb monopatí, 

patins, bicicleta urbana i de muntanya... 

 

Comentaris:  

Fa uns anys l’Ajuntament va invertir en un espai que funcionava i que estava situat a 

Premià de Dalt. Però es va derruir i se’n va construir un de nou de gestió privada. Es 

considera que caldria buscar espais per ampliar l’Skate Park de Premià de Mar. 

El projecte a la zona del Port ja inclou un espai d’aquest tipus (davant de la Torre). 

 

18. Subvencionar un autobús per anar a les discoteques del voltant. 

 

Noves propostes: 

18.1. Mancomunar el servei d’autobús amb Premià de Dalt, ja que ja en disposa i 

d’aquesta manera es podria abaratir el cost. 

 

19. [Nova proposta] Crear una oferta d’oci dirigida a joves amb mobilitat reduïda o 

discapacitats funcionals, o fer que les activitats existents estiguin adaptades a les seves 

necessitats. 
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Salut 
 

1. Mantenir l’oferta de tallers per a escolars (primària i secundàries). 

Els tallers que s’ofereixen a les escoles són: Taller de benestar emocional, taller de 

cuina sense pares i taller de suport vital bàsic i primers auxilis. 

 

2. Seguir programant activitats d’educació per la salut. 

El programa pretén afavorir la promoció d´hàbits saludables. Permet fer una 

intervenció preventiva amb alumnes de diferents edats i detectar possibles situacions 

de risc. L´acció formativa inclou xerrades i taller sobre diferents temes relacionats 

amb el món de la prevenció, amb activitats als centres d´educació infantil, primària i 

secundària de les escoles públiques i concertades, famílies i professorat. 

 

Noves propostes: 

2.1. Repensar com s’està duent a terme el suport en l’àmbit de la salut als 

centres educatius, d’una banda garantint més l’anonimat en el suport 

individual, i de l’altra, fent més transversal i quotidians els hàbits saludables 

(més que accions puntuals).  

2.2. Fer aquesta programació d’activitats d’educació per la salut de forma 

coordinada amb el CAP de Premià. 

 

3. Mantenir el projecte salut escolar. 

El CAP realitza exàmens de salut i vacunacions als centres escolars. 

 

Noves propostes: 

3.1. Fer accions de difusió sobre bases bàsiques d’higiene personal. 

 

4. Seguir oferint campanyes i tallers. 

Programació d’activitats durant el curs escolar per sensibilitzar sobre riscos 

relacionats amb la salut i el benestar personal. 

 

5. Promoure l’alimentació saludable als centres formatius, sobretot a la cantina de 

l’Institut. 
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Es proposa que el menjar que s’ofereixi a la cantina, així com a les màquines de 

dispensar menjar, si és que n’hi ha, de l’institut i escoles promogui l’alimentació 

saludable. 

 

Noves propostes: 

5.1. Treballar el tema d’alimentació saludable amb els alumnes però també amb 

les mares i pares, ja que a vegades es consumeix menjar ràpid i menys sa degut 

a  la manca de temps dels progenitors per cuinar. Es podrien fer accions de 

difusió a l’Institut, i també campanyes públiques. 

 

6. Consolidar l’Amplificador jove. 

 

 

 


