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CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT 

Número sessió: 01/18 

Caràcter: Ordinari 

Data: 17 de gener de 2018 

Hora: 19:30h  

Lloc: Centre cívic Pla d’en Boet 

 

Hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec al consell 

Regidora d’Esports, Polítiques de Gènere, Joventut i Convivència Presidenta 

Associació Banshee Errante, Club de Rol Vocal 

Associació Esplai Rabadà Vocal 

Federació d’Associacions i Gremis Empresarials del Maresme Vocal 

Unió General de Treballadors (UGT) Vocal 

Grup municipal PSC-CP Vocal 

Grup municipal VOLEMataró Vocal 

Grup municipal PPC Vocal 

Tècnic del Servei d’Igualtat i Ciutadania. Programes de Joventut  Secretari 
 

També hi assisteixen:  

Cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania  Convidada 

Coordinadora dels serveis juvenils Convidada 
 

S’excusen: 

Nom entitat/organització/institució 

Associació de Veïns de Rocafonda – l’Esperança – Ciutat Jardí 

Creu Roja – Assemblea local a Mataró 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró 

Grup municipal CiU 

Grup municipal ERC-MES-AM 

Grup municipal CUP-PA 

Grup municipal PxC 
 

No hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució 

Associació de Veïns de Pla d’en Boet – El Rengle 

Associació de Veïns de Torre Llauder 

Grup municipal C’s 

Grup municipal ICV-EUiA-E 
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Ordre del dia: 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions del Consell celebrades els dies 

4/10/2017 i 16/10/2017. 

2. Programació 2n trimestre de la Xarxa d’Espais Joves. 

3. Estat dels pressupostos participatius. 

4. Pla Jove x Mataró 2018-2022. 

5. Consell Municipal de Joventut: Informe Anual de 2017. 

6. Consell Municipal de Joventut: Pla de Treball de 2018. 

7. Sobrevinguts, precs i preguntes. 

 

 

Desenvolupament de la reunió: 

 

El Plenari del Consell Municipal de Joventut es constitueix en segona convocatòria a les 19:45 h. 

 

La Presidenta dona la benvinguda a les persones que s’incorporen al Consell i es fa una ronda de 

presentacions. 

 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions del Consell celebrades els dies 

4/10/2017 i 16/10/2017 

Les actes queden aprovades per unanimitat. 

 

2. Programació 2n trimestre de la Xarxa d’Espais Joves 

La Presidenta explica que s’estan acabant les obres d’adequació de l’antic Casal de la Gent Gran de 

Cerdanyola com a nou equipament per a l’Espai Jove de Cerdanyola, que permetran disposar d’un 

espai digne per aquest servei juvenil, millorar substancialment les condicions i espais actuals i 

disposar d’un nou equipament de referència per a les persones joves i les entitats juvenils del barri 

i de la ciutat. 

 

Destaca que es tracta d’un salt de qualitat molt important i convida a tots els membres del Consell 

a conèixer el nou equipament de primera mà quan es posi en funcionament, un cop s’hagin 

completat els treballs de trasllat i preparació de les instal·lacions.    

 

La Coordinadora dels serveis juvenils fa una síntesi del funcionament, objectius i recursos de la 

Xarxa d’Espais Joves i dels principals àmbits d’intervenció i projectes que desenvolupa. Mataró 

compta amb una Xarxa de 4 espais joves ubicats als barris de Cerdanyola, Rocafonda-El Palau, La 

Llàntia i Pla d’en Boet, que esdevenen equipaments de proximitat per a totes les persones joves de 

la ciutat. 

 

Els Espais Joves són serveis municipals gratuïts adreçats a totes les persones d’entre 12 i 25 anys. 

Mitjançant un espai relacional, el suport a l’estudi i la dinamització socioeducativa, promouen la 

plena ciutadania i la igualtat d’oportunitats dels i les joves, esdevenen un altaveu de les seves 

iniciatives i opinions, i en promouen el seu desenvolupament personal integral. 

 

Ofereixen nombrosos serveis específics (espai de trobada, suport a l’estudi, espais multimèdia, 

sales de joc i de formació) i una programació trimestral d’activitats (tallers, xerrades, assemblees, 
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tornejos, sortides...) que es duen a terme a partir de la participació dels i les joves, i que en 

fomenten la seva autonomia i vinculació comunitària. 

 

Més enllà de la programació trimestral d’activitats, des de la Xarxa d’Espais Joves es desenvolupen 

diversos projectes de forma coordinada amb altres serveis municipals i entitats de la ciutat, que 

tenen com a objectiu el suport a l’estudi i la intervenció socioeducativa en clau comunitària.   

 

A partir del document de síntesi de la programació del 2n trimestre de la Xarxa d’Espais Joves que 

es lliura als i les assistents, la Coordinadora dels serveis juvenils explica que, com és habitual, la 

programació la conformen espais estables al servei de les persones joves amb horaris concrets 

d’activitat (espai de trobada, suport a l’estudi, espais multimèdia, sales de joc i de formació), que 

es complementen amb una programació trimestral d’activitats (tallers, xerrades, assemblees, 

tornejos, sortides...) que es duen a terme a partir de la participació dels i les joves, i que en 

fomenten la seva autonomia i coresponsabilitat. 

 

En aquest sentit, remarca que la programació d’aquest primer trimestre del curs (del 8 de gener al 

24 de març) dóna continuïtat i consolida els eixos transversals de la Xarxa d’Espais Joves, amb 

especial atenció a la vinculació comunitària, la relació amb els instituts i la perspectiva de gènere. 

També s’hi inclouen diverses activitats conjuntes de la Xarxa amb participació dels 4 Espais que en 

formen part en motiu del Dia internacional de les Dones (8 de març) i del Dia internacional de la 

Felicitat (20 de març), entre d’altres.    

 

Finalment, destaca que per aquest trimestre els equips educatius seguiran aprofundint la formació 

i reflexió entorn a la perspectiva de gènere i participaran en una formació en matèria 

d’interculturalitat, que permetrà revisar i millorar aquesta perspectiva en la programació i 

intervenció que es fa des de la Xarxa d’Espais Joves de la ciutat. Així mateix, l’Espai Jove de la 

Llàntia participarà en una prova pilot a nivell català de l’Eina TABÚ. Tu decideixes que t’hi jugues, 

una eina pedagògica interactiva per prevenir les violències sexuals amb joves. 

 

La Presidenta remarca el treball en perspectiva de gènere que es desenvolupa des de la Xarxa 

d’Espais Joves i posa en valor la participació en la Campanya del 25 de novembre mitjançant un 

vídeo de denúncia de les cançons amb lletres sexistes i la feina feta amb la col·laboració del Consell 

Comarcal del Maresme, l’Institut Català de les Dones i la Direcció General de Joventut de la 

Generalitat de Catalunya per a la revisió dels equipaments de la Xarxa en perspectiva de gènere. 

Aquest treball ha quedat plasmat en la publicació Eines per a la prevenció de les violències 
masclistes amb joves des de l’àmbit local, consultable en línia a: 

http://www.ccmaresme.cat/ARXIUS/2017/Joventut/prevencioviolenciesmaresme.pdf 

 

3. Estat dels pressupostos participatius 

La Presidenta exposa que un cop desenvolupades les fases anteriors del procés participatiu (fase de 

recollida de propostes i fase de suports), el Consell de Ciutat va celebrar el passat dia 9 de gener la 

sessió per a seleccionar les 12 propostes que es sotmetran a votació per part de la ciutadania, que 

són les següents: 

 

• Fer de la plaça de Santa Anna un espai més agradable, amb un cost de 34.500 € 

• Renovació dels jocs d’exterior dels patis escolars amb propostes de moviment, 

cooperatives i d’imaginació, amb un cost de 65.576 € 

• Urbanització dels entorns de Can Marfà, amb un pressupost de 90.000 € 
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• Instal·lació de tendals en els patis de les escoles i de les escoles bressol municipals per 

evitar l’exposició solar, amb un cost de 110.000 € 

• Millorar l’enllumenat públic de diversos carrers del barri de Cerdanyola, amb un cost de 

54.250 € 

• Wifi al centre de Mataró, amb un cost de 90.000 € 

• Construcció de quatre espais tancats per a la lliure circulació de gossos, amb un 

pressupost de 122.720 € 

• Arreglar els forats de les voreres segons el Pla Director per a la millora, pavimentació i 

reurbanització dels carrers de Mataró, amb un cost de 250.000 € 

• Col·locació de quatre lavabos públics, amb un pressupost de 250.000 € 

• Projecte d’accessibilitat del Clos Arqueològic de Torre Llauder, amb un cost de 160.000€ 

• Millora de les pistes poliesportives de les escoles públiques, amb un pressupost de 

248.000 € 

• Renovació d’instal·lacions de vigilància i socors de la platja, amb un cost de 250.000 € 

 

La Cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania fa una explicació de com es desenvoluparà la fase de 

votació, que es realitzarà del 2 al 22 de febrer i durant la qual les persones que ho desitgin podran 

escollir tantes propostes com vulguin, sempre i quan la suma dels seus imports no superi els 

500.000 euros.  

 

També  recorda que la votació es farà prioritàriament a través de la plataforma de participació 

ciutadana de l'Ajuntament de Mataró www.decidimmataro.cat, però que també està previst que 

els ciutadans que no disposin d’accés a Internet puguin fer la seva votació de forma presencial a 

diferents equipaments municipals. 

 

Finalment, exposa que aquesta primera edició dels pressupostos participatius és una prova pilot 

que ha de permetre detectar quins aspectes del procés són susceptibles de ser millorables per a la 

següent edició. 

 

El vocal de l’Associació Banshee Errante, Club de Rol, que va assistir al Consell de Ciutat com a 

representant del Consell de Joventut juntament amb el vocal del Grup Municipal ERC-MES-AM, 

explica la dinàmica emprada per a la selecció de les 12 propostes finals que es sotmetran a votació 

i valora positivament el procés seguit. No obstant, davant la no incorporació de les 2 propostes 

formulades pel Consell de Joventut, emplaça a les entitats que en formen part a treure 

aprenentatges sobre el procés de cara a l’edició de l’any que ve. 

 

4. Pla Jove x Mataró 2018-2022 

La Presidenta explica que el procés d’elaboració del nou Pla Jove x Mataró està encarant la seva 

recta final i ha de concloure amb l’aprovació d’un nou pla que tingui en compte les necessitats 

presents i futures de les persones joves de la ciutat. 

 

La Cap del Servei d’Igualtat i Ciutadania fa un breu repàs del procés seguit fins al moment actual i 

recorda que inicialment es va desenvolupar l’avaluació final del Pla Jove x Mataró 2013-2016 i 

l’elaboració de la diagnosi del nou pla, que va comptar amb el suport tècnic de la Diputació de 
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Barcelona. En tots dos casos es van recollir demandes, valoracions i opinions del Consell Municipal 

de Joventut que han contribuït a configurar el plantejament de l’estratègia del nou pla. 

 

També remarca que el Pla Jove x Mataró constituirà un marc de referència per a les polítiques de 

joventut de la ciutat que lluny de ser un element rígid, es concep com un document obert i flexible, 

per a poder incorporar o modificar aquells aspectes o actuacions que siguin necessàries fruit dels 

canvis de context o de necessitats que es puguin produir durant el període d’aplicació 2018-2022.  

 

Finalment, fa referència que no es tracta d’un pla aïllat, sinó que s’ha elaborat en coherència amb 

els plantejaments del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, del plantejament 

estratègic Mataró 2022 i de l’enfocament de les polítiques del Servei d’Igualtat i Ciutadania, basat 

en el reconeixement i garantia dels drets i deures de la ciutadania de Mataró. 

 

Tot seguit, el Tècnic del Servei d’Igualtat i Ciutadania passa a explicar mitjançant el suport d’una 

presentació, la síntesi i plantejament estratègic per al Pla Jove x Mataró 2018-2022, que es concep 

com un pla transversal de ciutat amb implicació de tots els serveis municipals i adreçats a les 

persones joves de la ciutat d’entre 12 i 29 anys. 

  

A partir dels aspectes més rellevants sobre el procés d’elaboració seguit i sobre el marc normatiu i 

estratègic en el qual s’emmarca el pla, passa a presentar les principals característiques de la 

població jove de Mataró mitjançant els indicadors sociodemogràfics més rellevants. L’any 2017, 

Mataró comptava amb 22.644 persones joves (17,9% del tota de població de la ciutat) i s’estima  

que l’any 2022 aquesta xifra es situarà en 25.846 persones i un percentatge del 19,6%. 

 

Pel que fa a les conclusions de la diagnosi, el tècnic desgrana les principals fortaleses i debilitats 

detectades en relació a la realitat juvenil i les polítiques de joventut, sobre les quals s’ha treballat la 

proposta estratègica que es presenta. En concret, la proposta inclou una bateria de 182 accions (98 

són de continuïtat i 84 de nova creació), estructurades en 5 eixos i diversos àmbits d’actuació: 

 

• Eix Emancipació: inclou accions d’Educació i formació, Ocupació i Habitatge. 

• Eix Transformació: inclou accions en els àmbits d’Igualtat i diversitat, Cultura i creació, 

Participació i associacionisme. 

• Eix Benestar: inclou accions en matèria de Salut, Oci i lleure i Esports. 

• Eix Territori: inclou accions en els àmbits de Cohesió social, Sostenibilitat i Mobilitat. 

• Eix Referencialitat: inclou accions en matèria d’Imatge i comunicació, Equipaments i 

serveis, i Transversalitat i recursos. 

 

Finalment, es fa un repàs sintètic dels objectius que es plantegen per a cadascun dels àmbits 

d’actuació, de les accions de continuïtat i de les principals accions de nova creació.  

 

La Presidenta remarca que es tracta d’un plantejament d’estratègia que es vol compartir amb les 

entitats que conformen el Consell, amb la resta de serveis i amb els diferents grups municipals del 

consistori, de manera que puguin fer les aportacions que considerin necessàries i que puguin 

enriquir el document final.  

 

En aquest sentit, explica que s’enviarà el document de plantejament presentat durant la sessió per 

tal que totes les entitats del Consell que ho desitgin puguin conèixer detalladament el seu 



 
 
 
 
 
 

 
 
 

contingut i realitzar les aportacions que considerin necessàries per 

del Consell (mcomass@ajmataro.cat

 

5. Consell Municipal de Joventut: Informe Anual de 2017

Davant la manca de temps per a poder exposar aquest punt, s’acorda tractar

sessió del Consell.  

 

6. Consell Municipal de Joventut: Pla de Treball de 2018

Davant la manca de temps per a poder exposar aquest punt, s’acorda tractar

sessió del Consell.  

 

7. Sobrevinguts, precs i preguntes

No se’n presenten. 

  

 

Acords i compromisos: 

 

• Aprovar les actes de les sessions del Consell celebrades els dies 4/10/2017 i 16/10/2017.

• Remetre per correu electrònic als membres del Consell la documentació lliurada durant la 

sessió, juntament amb la presentació 

2022. 

• Tractar els punts 5 i 6 de l’ordre del dia en la propera sessió ordin

• Obrir un període per a que els membres del consell que ho desitgin puguin realitzar 

aportacions en relació al plantejament estratègic del Pla Jove 

correu electrònic a mcomass@ajmataro.cat

 

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 2

 

 

 

 

 

 

Presidenta    

Sra. Marisa Merchán Cienfuegos

 

Mataró, a 17 de gener de 2018. 

 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per 

• Convocatòria a la sessió del Consell Municipal de Joventut.

• Actes de les sessions del Consell celebrades els dies 4/10/2017 i 16/10/2017.

• Document resum de la programació del 2n Trimestre de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró.

• Presentació de síntesi i plantejament estratègic del Pla Jove x Mataró 2018

 

contingut i realitzar les aportacions que considerin necessàries per correu electrònic a la secretaria 

mcomass@ajmataro.cat).      

Joventut: Informe Anual de 2017 

Davant la manca de temps per a poder exposar aquest punt, s’acorda tractar

oventut: Pla de Treball de 2018 

Davant la manca de temps per a poder exposar aquest punt, s’acorda tractar

7. Sobrevinguts, precs i preguntes 

les actes de les sessions del Consell celebrades els dies 4/10/2017 i 16/10/2017.

Remetre per correu electrònic als membres del Consell la documentació lliurada durant la 

sessió, juntament amb la presentació del plantejament estratègic del Pla Jove x Mataró 2018

Tractar els punts 5 i 6 de l’ordre del dia en la propera sessió ordinària del Consell.

Obrir un període per a que els membres del consell que ho desitgin puguin realitzar 

aportacions en relació al plantejament estratègic del Pla Jove x Mataró 2018

mcomass@ajmataro.cat  

Sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 21:50h. 

  Secretari 

Sra. Marisa Merchán Cienfuegos  Sr. Martí Comas i Soler 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic: 

Convocatòria a la sessió del Consell Municipal de Joventut. 

ctes de les sessions del Consell celebrades els dies 4/10/2017 i 16/10/2017.

Document resum de la programació del 2n Trimestre de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró.

de síntesi i plantejament estratègic del Pla Jove x Mataró 2018
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correu electrònic a la secretaria 

Davant la manca de temps per a poder exposar aquest punt, s’acorda tractar-lo en la propera 

Davant la manca de temps per a poder exposar aquest punt, s’acorda tractar-lo en la propera 

les actes de les sessions del Consell celebrades els dies 4/10/2017 i 16/10/2017. 

Remetre per correu electrònic als membres del Consell la documentació lliurada durant la 

del Pla Jove x Mataró 2018-

ària del Consell. 

Obrir un període per a que els membres del consell que ho desitgin puguin realitzar 

x Mataró 2018-2022, enviant un 

ctes de les sessions del Consell celebrades els dies 4/10/2017 i 16/10/2017. 

Document resum de la programació del 2n Trimestre de la Xarxa d’Espais Joves de Mataró. 

de síntesi i plantejament estratègic del Pla Jove x Mataró 2018-2022. 


