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PLA ANUAL ANY 2018 

CONSELL MUNICIPAL DE JOVENTUT  

 

Eixos Pla de mandat 

 

  

PRIMER LES PERSONES: IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
 
ÀMBIT 1.7 Atenció preferent a col·lectius prioritaris: Infància, Joves i Gent Gran 
 
Aquests   són   tres   col·lectius   de   població   que,   per   diferents  motius,   poden   ser 
especialment sensibles i per això haurien de ser objecte d’atenció preferent per part de 
l’administració. Infants i joves, en període de formació com a persones, necessiten uns referents,  
acompanyament  i  valors  que  a  vegades  no  poden  facilitar  només  escola  i pares; el jove 
també es desenvolupa com a persona en un espai social i és en aquest espai on necessita altres 
referents, per això, des de l’administració, hem d’oferir eines per a l’orientació, la formació i el 
gaudi d’un lleure que fomenti el seu desenvolupament personal i els seus valors. 
Per  mantenir  una  bona  qualitat  de  vida  de  les  persones  grans  també  és  important facilitar-
los  recursos  culturals,  de  socialització  i  de  lleure,  implicant-los  en  la  vida ciutadana, 
desenvolupant els seus interessos i aprofitant les seves capacitats. 
 
Acords de Mandat: 

 1.7.1. Consolidarem i ampliarem la xarxa de serveis dedicats a oferir suport socioeducatiu 
als infants i adolescents en situació de risc social i les seves famílies. 

 1.7.2. Continuarem  garantint  l'alimentació  dels  infants  i  adolescents  en  situació  de  
vulnerabilitat  els 365 dies de l'any. 

 1.7.3. Potenciarem  l'activitat  cultural  de  les  persones  grans  i  la  conservació  del  
patrimoni  que representa  la  "memòria  històrica", tot promovent  la  transmissió  
intergeneracional  de  valors  i vivències. 

 1.7.4. Ampliarem les polítiques de joventut amb més recursos per a poder tenir una visió 
real del que està passant i poder arribar amb facilitat a la ciutadania. 

 1.7.5. Farem  del  Consell  de  Joves  un  espai  real  de  participació  i  debat  on  les  idees  
que  es  generin arribin a ser aplicades. 
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Calendari de reunions previst 

 

GENER: Pla Local de Joventut 2018-2022 JULIOL:  

FEBRER:  AGOST: 

MARÇ: Sessió ordinària/PLJ SETEMBRE:  

ABRIL:  OCTUBRE: Sessió ordinària 

MAIG: Sessió ordinària/Pressupostos NOVEMBRE:  

JUNY:  DESEMBRE:  

 

  

PRIMER LES PERSONES: IGUALTAT D’OPORTUNITATS 
 
ÀMBIT 1.8 Convivència 

La important arribada de població estrangera a Mataró d’ençà de l’any 2000, principalment dels 
països del nord de l’Àfrica, va motivar l’aprovació de diferents Plans de “Nova Ciutadania”, per 
donar resposta a les necessitats que va generar aquest fet. 

Les necessitats principals eren d’adaptació a l’entorn social, de funcionament a la ciutat, l’escola, la 
sanitat, els serveis, la llengua, la cultura, la residència... Per això, aquells programes recollien una 
part important de recursos que calia destinar a polítiques d’acollida. 

Com a conseqüència de la crisi econòmica, l’arribada d’immigrants ha davallat de forma sensible, i 
el principal repte no és donar resposta a l’acollida, sinó treballar la convivència a la ciutat.. 
 
Acords de Mandat: 

 1.8.1. Ampliarem el programa "Educadors en Medi Obert", en l’actualitat en marxa a 
Rocafonda i Cerdanyola, a altres barris de la ciutat. 

 1.8.2. Elaboració d'un Pla de Convivència a la Ciutat. 
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Principals temes a tractar en el marc del Consell i els seus espais de participació 

Tema a tractar Espai 

Seguiment i avaluació del Pla Jove x Mataró 2017-22  Plenari del Consell 

Pressupostos Participatius Plenari del Consell 

Informació sobre les activitats de les entitats juvenils Plenari del Consell 

Seguiment implementació Garantia Juvenil Plenari del Consell 

Informació regular sobre la Xarxa d’Espais Joves i l’Oficina Jove 
del Maresme 

Plenari del Consell 

Convocatòries de subvencions en l’àmbit de Joventut Plenari del Consell 

Oferta formativa per a les entitats Plenari del Consell 

 

Mataró, 17 de gener de 2018 

 


