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El document que ens ocupa 

Aquest document és fruit -i llavor- del compromís de l’Ajuntament de Matadepera amb 

les polítiques de joventut, enteses com a l’eina per aconseguir la visió, la missió i els 

objectius del PNJC 2010-2020, i que fem nostres. 

 

 Una visió: 

- Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes 

de vida i les seves expectatives. 

- Una societat socialment més justa. 

- Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper 

protagonista en el desenvolupament del seu entorn. 

 Una missió: 

- Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la 

diversitat de formes i models de vida. 

- Apoderar el jove com agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu 

com a ciutadà en el conjunt de la societat. 

 Uns objectes: 

- Polítiques orientades a les transicions o processos d’emancipació. 

- Polítiques orientades a les necessitats de benestar. 

- Polítiques orientades a l’entorn que condiciona les oportunitats i les 

necessitats dels i les joves. 
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1. Les polítiques de joventut a Catalunya.  

Amb el retorn de la democràcia, alguns consistoris municipals prenen la iniciativa de 

gestionar les seves pròpies polítiques de joventut, alhora que la Generalitat de 

Catalunya recull les competències que li són traspassades –mitjançant l’Estatut 

d’Autonomia- i crea la Direcció General de Joventut, organisme que pren l’encàrrec de 

promoure les Polítiques de Joventut a Catalunya.  

 

En el seu inici les polítiques de joventut es centraven en el suport a un 

associacionisme en explosió, un associacionisme que prenia el paper de representant 

dels i les joves i que l’administració acceptava com a interlocutor davant del col·lectiu.  

Exemple d’aquest moment n’és la creació del Consell Nacional de Joventut de 

Catalunya (1979), que esdevindria interlocutor de l’associacionisme jove davant la 

Generalitat de Catalunya. Paral·lelament es desenvolupa la Xarxa d’Informació 

Juvenil, una de les altres apostes de la primera etapa de les polítiques de joventut, 

amb l’objectiu d’acostar la informació al col·lectiu jove i descentralitzar determinats 

serveis del Departament de Joventut. 

 

A cavall dels anys 80’s i 90’s en una segona etapa de les polítiques de joventut es 

comencen a considerar les veus emergents que reclamen polítiques integrals de 

joventut, que evidentment requereixen d’un major esforç de l’administració pel que fa a 

la coordinació i treball conjunt entre agents implicats. Amb l’objectiu de potenciar 

aquesta nova línia s’elabora el Pla Interdepartamental Catalunya Jove 93-94, que no 
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només representa per primer cop un treball coordinat de tot el Govern, sinó que per 

primera vegada suposa un anàlisi important de la realitat juvenil. 

És a finals dels 90’s quan es genera un nou punt d’inflexió en el camp de les polítiques 

de joventut. L’explosió de debats a l’entorn de les polítiques joves i el moment 

sociopolític afavoreixen que es sentin les bases d’un Pla Nacional de Joventut en 

l’elaboració del qual col·laboraran tots els agents implicats en polítiques de joventut del 

país. 

Aquest procés culmina el novembre del 2000 amb l’aprovació del govern del Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya. Esdevé des d’aleshores el document que defineix, 

impulsa i coordina les polítiques de joventut a Catalunya. La Secretaria General de 

Joventut s’encarrega, entre d’altres d’impulsar el PNJC donant suport als Plans 

Comarcals, al Plan Generau de la Joanessa d’Aran i els Plans Locals de Joventut, i 

d’impulsar-lo en l’àmbit associatiu. 

Amb tot es passa de les polítiques de joventut centrades en el suport a 

l’associacionisme i l’oci juvenil de principis dels 80, a les polítiques integrals de 

joventut promogudes pel Pla Nacional del 2000.  

L’etiqueta de “polítiques integrals” de joventut no era gratuïta. El Pla Nacional es 

basava en els anomenats 10 eixos, agrupats en dues grans línies d’actuació, la 

d’emancipació i la de participació. En la línia d’emancipació s’hi agrupen els eixos 

d’educació, treball, habitatge, salut, cultura i mobilitat. En la línia de participació els 

eixos d’interlocució, el suport a l’associacionisme i el foment de la cultura de la 

participació. En desè lloc la interculturalitat, un eix transversal a les dues línies 

d’actuació. 

L’aposta del PNJC representava un precedent històric en les polítiques de joventut de 

Catalunya i esdevenia un exemple per la resta de la comunitat europea. 

 

Entre moltes d’altres de les iniciatives promogudes pel PNJC esdevenen protagonistes 

sens dubte els Plans de Joventut. Eines de planificació i anàlisi de les polítiques 

municipals de joventut, però també condició ineludible per disposar del suport 

econòmic de la Generalitat de Catalunya. 

Els plans esdevenen el lligam més estret que mai fins el moment havia existit entre 

Generalitat i municipis pel que a polítiques de joventut es refereix, però també esdevé 

condicionant, obligació, referència, eina, excusa, etc. 
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L’actualitat 

Ens trobem en un moment important en la història de les polítiques de joventut de 

Catalunya. Conflueixen una sèrie de fets històrics que marcaran sens dubte el rumb de 

les polítiques de joventut del futur. 

En primer lloc han passat 10 anys de la redacció del primer PNJC, de la primera 

planificació seriosa de les polítiques de joventut de Catalunya, i per tant perd vigència 

el Pla 2000-2010 i entra ja en vigor el nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 

2010-2020, una nova eina revisada i actualitzada que ha de marcar les noves línies 

estratègiques de les polítiques de joventut que es desenvolupen des del govern. En 

segon lloc el govern de la Generalitat va aprovar la Llei de Polítiques de joventut 

(any 2010), matèria sobre la qual la Generalitat té la titularitat des de 1979, però que 

fins ara no havia desenvolupat. 

La Llei de Polítiques de Joventut 

Després d’un llarg i laboriós procés de consulta que s’ha estès al llarg del territori i que 

ha implicat una important diversitat d’agents vinculats directament o indirectament a 

les polítiques de joventut, ha pres forma finalment la Llei de Polítiques de Joventut.  

Tal i com hem explicat la Generalitat tenia atribuïdes les competències de gestió de les 

polítiques de joventut des de l’any 1979, any en que es va signar l’Estatut de 

Catalunya, però no ha estat fins 31 anys després que s’han desenvolupat a través 

d’una Llei. De fet cal dir que és la última competència que faltava desenvolupar. 

N’ha resultat un document de principis, un marc de referència que caldrà desplegar a 

través de decrets i atribucions pressupostàries. Al llarg de les seves pàgines ordena 

una llarga sèrie de conceptes, eines, estructures, serveis, etc. que representen sens 

dubte la columna vertebral de les polítiques de joventut de Catalunya, aspectes que 

fins el moment restaven dispersos i mancats del marc normatiu necessari.  

Així doncs a dia d’avui les polítiques de joventut de Catalunya disposen del marc 

necessari pel seu correcte desplegament. És cert per altra part que caldrà estar atents 

als decrets i als successius desplegaments que permetran saber de la lletra petita de 

la Llei. 
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El nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 

El PNJC 2000-2010, i com el seu propi nom indica es feia caduc l’any 2010. És per 

aquest motiu que la Secretaria de Joventut va començar l’any 2009 a desplegar tota 

una sèrie d’accions adreçades a revisar el PNJC 2000-2010 i a preparar el nou PNJC 

2010-2020. 

A grans trets el procés ha comptat amb un primer període de revisió i avaluació del 

primer PNJC, i un segon període de diagnosi de la realitat i recull de propostes per tal 

d’afrontar el nou període 2010-2020. També en aquesta ocasió s’ha comptat amb la 

participació de múltiples agents vinculats directament o indirectament amb les 

polítiques de joventut que han fet possible disposar d’un punt de vista ampli i divers. 

El PNJC 2010-2020 estableix  les grans línies estratègiques a desenvolupar per part 

dels organismes competents en polítiques de joventut, i per reflex o model també pels 

municipis com Matadepera que es disposen a dissenyar les seves pròpies polítiques 

de joventut. 

En tot cas cal esmentar que el PNJC de Catalunya 2010-2020 estableix: 

 Un plantejament discursiu. 

 Concreció del concepte Joventut. 

 Una visió: 

- Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes 

de vida i les seves expectatives. 

- Una societat socialment més justa. 

- Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper 

protagonista en el desenvolupament del seu entorn. 

 

 Una missió: 

- Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la 

diversitat de formes i models de vida. 

- Apoderar el jove com agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu 

com a ciutadà en el conjunt de la societat. 

 

 Uns reptes –que substitueixen els anteriors Eixos del PNJC 2000-2010: 

- Repte 1.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones 

joves. 
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- Repte 2.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.1 

- Repte 3.- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones 

joves. 

- Repte 4.- Promoure una vida saludable de les persones joves. 

- Repte 5.- Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 

participació en allò col·lectiu de les persones joves. 

- Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè 

l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment cohesionadors. 

- Repte 7.- Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 

vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes 

d’organització col·lectiva. 

 

 Uns objectes. Les polítiques de joventut s’orientaran a: 

- Polítiques orientades a les transicions o processos d’emancipació. 

- Polítiques orientades a les necessitats de benestar. 

- Polítiques orientades a l’entorn que condiciona les oportunitats i les 

necessitats dels joves. 

 

 Uns aliats: 

- L’associacionisme. 

- La internacionalització de les polítiques de joventut. 

- Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 

- La llengua Catalana. 

 

 Uns principis rectors: 

- Participació. 

- Transformació. 

- Integralitat. 

- Qualitat. 

 

 Desenes d’accions a desenvolupar per cadascun dels 7 reptes del PNJC 2010-

2020. 

 

Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Matadepera s’ha fet ús de les 

directrius del nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya per al disseny i planificació 

                                                           
1
 Els reptes 1 i 2 (educació i treball) disposen d’absoluta centralitat en el model estratègic, i per tant també 

indirectament els sistemes de transició de la formació al treball. 
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del Pla Local de Joventut 2016-2019 i de les seves polítiques de joventut com a marc 

de referència de les polítiques de joventut de Catalunya.  

El jovent català 

El col·lectiu jove de Catalunya es caracteritza per una sèrie de trets que fa que el cas 

català s’identifiqui amb l’anomenat model mediterrani2 d’ocupació, caracteritzat per 

elevades taxes d’atur i temporalitat, nivells baixos de qualificació, dèficits de cobertura 

de les prestacions d’ocupació i nivells baixos de sindicació. En definitiva una economia 

alimentada per joves que abandonen prematurament els estudis atrets pel sou i la 

feina fàcil. Un model difícil de sostenir que ha mostrat les seves grans debilitats en un 

context de crisi com l’actual, en el que ha estat el col·lectiu jove, i en especial el poc 

qualificat, el que més ràpid n’ha patit els seus efectes. 

Alhora el retorn al sistema educatiu esdevé dificultós per tots aquells i aquelles que 

han abandonat els estudis de forma prematura.  

 

El mateix sistema econòmic ha propiciat doncs la polarització del col·lectiu jove 

segons joves amb estudis superiors i joves sense estudis o amb els estudis obligatoris, 

col·lectius amb capacitats dispars a l’hora de respondre a les dificultats del propi 

sistema.  

Alhora cal tenir en compte l’elevat percentatge de població jove d’origen estranger, 

que representa a dia d’avui una quarta part de la joventut catalana i que es suma sens 

dubte al col·lectiu de joves més castigats per les condicions socioeconòmiques. Joves 

en general pels que no només representa un problema el nivell de qualificació, sinó 

també el handicap que representa ser identificat com a persona immigrada, sumat a la 

feblesa de la inexistència d’una xarxa social i familiar que els pugui dotar del suport 

necessari en moments de dificultats. 

Però el model mediterrani al que les dades mostren que estem subjectes té moltes 

altres connotacions que s’accentuen també en temps de dificultats. L’important paper 

de la família, característic també del model mediterrani, s’incrementa encara més. De 

fet la taxa d’emancipació torna a caure, i per tant és també, en aquest cas gràcies a 

la xarxa familiar, que el jove rep el suport necessari davant la impossibilitats d’aquest a 

emancipar-se de forma autònoma.  

                                                           
2 Serracant, Pau; Soler, Roger (2009) La joventut catalana al segle XXI. Una anàlisi del Sistema d’indicadors sobre la 

joventut a Catalunya. BCN: Secretaria de Joventut. 
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Cal prendre atenció en aquest punt, doncs les dades posen en evidència que les 

trajectòries de transició vers la vida adulta es mostren molt heterogènies, i en 

destaca l’origen social, com a condicionant de les oportunitats de que disposen els i 

les joves. En aquest sentit es fa palès el fracàs de les polítiques socials a l’hora 

d’afavorir la igualtat d’oportunitat en la transició vers la vida adulta. La família d’origen 

és qui encara ha de facilitar la transició a la vida adulta de les persones joves, la qual 

cosa comporta que es produeixin amb intensitat les desigualtats socials. 

Les conclusions que aporten les dades no resulten del tot novedoses. Diversos autors i 

autores han escrit ja al llarg del temps sobre el model de les transició dels joves 

espanyols i catalans vers la vida adulta, corroboren en tots sentits les dades recollides.  

Cécile Van de Velde3 identifica les transicions juvenils de l’estat espanyol com a 

transicions caracteritzades pel lligam familiar, per l’espera a casa els pares, 

textualment l’identifica com a model “familiarista”, model prou comú entre els països 

mediterranis. 

Al seu torn Carles Simó4 i la pròpia Cécile Van de Velde5 posen en evidència que les 

diferències de classe social, o bé el nivell formatiu dels pares, segueixen sent el millor 

sistema de predicció del futur del jove o la jove. Finalment Zigmut Bauman6 i un cop 

reconegut l’escenari aposta per la “bricoidentitat” com a estratègia de supervivència 

dels joves contemporanis, joves que necessiten d’adquirir la suficient capacitat 

d’adaptació per desenvolupar-se en un medi en canvi constant, en el que les 

oportunitats esdevenen també canviants i fugaces, i on mai les decisions preses tenen 

garanties de seguir una linealitat clara i previsible. 

 

Un context doncs de canvi i de plasticitat, característiques que Bauman7 considera que 

esdevindran no només característiques del col·lectiu jove, sinó que a diferència 

d’altres generacions poden acompanyar als joves d’avui al llarg de la seva vida, 

avantsala d’un canvi cultural. 

 

                                                           
3
 Van de Velde, Cécile (2009). Joventuts d’Europa: trajectòries comparades. Àmbits de Política i Societat,  núm. 41, p. 

43-48. 
4
 Simó, Carles (2008) Les transicions a la vida adulta en el context de la globalització. Col·lecció Aportacions, 35. 

Secretaria de Joventut. 
5
 Van de Velde, Cécile (2008) Fer-se adult. Sociologia comparada de la joventut a Europa. Col·lecció Aportacions, 34. 

Secretaria de Joventut. 
6
 Bauman, Zygmunt (2008) Una nova escena del drama entre vell i Jove. Col·lecció Aportacions, 36. Secretaria de 

Joventut. 
7
 Bauman, Zygmunt (2008; 34) 
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2.  Matadepera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vila de Matadepera és 

un municipi de la comarca 

del Vallès Occidental 

situada als vessants 

meridionals de la 

muntanya de Sant Llorenç 

del Munt, un conglomerat rocós que arriba, a La Mola, a una altura de 1.095 metres. 

La seva extensió és de 24,83 quilòmetres quadrats, una part dels quals situats dins 

dels límits del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra de l'Obac. La zona 

forestal ocupa una gran part del terme, i els seus conreus són de secà, principalment 

de cereals, oliveres i vinya amb algunes explotacions ramaderes. Matadepera està 

situada a 6 quilòmetres de Terrassa, 10 de Sabadell i a uns 30 de Barcelona.  

Matadepera ha articulat la seva població en diversos barris i urbanitzacions (Les 

Pedritxes, Cavall Bernat, Can Robert, Rourets, Pla de Sant Llorenç, Drac Parc, Can 

Prat, Can Solà del Racó, Verge de Montserrat, Mas Sot, Can Vinyers)8.  

 

                                                           
8 Informació extreta de https://www.matadepera.cat 

https://www.matadepera.cat/
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3. El previ. 

Introducció 

La redacció de la diagnosi del Pla Local de Joventut parteix de la reflexió prèvia de la 

regidoria de Joventut, partint de les següents dimensions: 

- L’anàlisi prèvia de la pròpia regidoria. 

- L’experiència acumulada al llarg dels anys de treball. 

- Les bases establertes per la Direcció General de Joventut i el Pla Nacional 

de Joventut 2010-2020. 

 

Reflexions que marcaran les grans prioritats i les línies de treball del Pla Local de 

Joventut de Matadepera, i les polítiques que se’n derivin. 

 

Missió i prioritats 

 Disposar d’una planificació estratègica que permeti planificar el treball del 

consistori respecte les polítiques de joventut. 
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Objectius 

 Disposar d’una anàlisi acurada de la realitat i de les necessitats del col·lectiu jove de 

Matadepera. 

 Implicar l’equip de govern, i persones joves en particular, en l’anàlisi de la realitat i 

en el disseny del propi Pla Local de Joventut, així com del resultat. 

 Fer ús dels contactes i de les sinèrgies generades per donar continuïtat al treball 

coordinat amb tècnics, tècniques, agents socials i persones joves. 
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DIAGNOSI 
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4. Metodologia. 

Introducció  

La diagnosi del Pla Local de Joventut de Matadepera és un document extens i curós 

en la seva metodologia que ha volgut donar resposta a les necessitats i expectatives 

de la regidoria de Joventut, sense descuidar el pragmatisme, la viabilitat i la flexibilitat 

que ha de tenir un document d’aquest caire. 

A continuació s’exposen al detall aquells aspectes més destacats del procés 

metodològic seguit i emprat per a l’elaboració de la diagnosi. 

Marc normatiu9  

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Matadepera té en compte el Pla Nacional 

de Joventut de Catalunya 2010-2020 i els seus principis rectors com a referents teòrics 

i metodològics. Se n’ha fet ús tant en el procés d’elaboració del Pla, com evidentment 

en el disseny de les polítiques. 

 

  

                                                           
9
 Extret de: Secretaria de Joventut (2010) Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Document de Bases. 

Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut.  
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Es presenten a continuació: 

Participació 

En els últims anys, la participació ha esdevingut un valor fonamental en les Polítiques 

Públiques en general i molt especialment en les de joventut. I això significa que han 

d’incloure els i les joves en les diverses fases del desenvolupament de les polítiques i 

programes, així com els diversos agents que hi intervenen. La missió mateixa del 

PNJCat 2010-2020 proposa apoderar les persones joves impulsant el seu paper actiu 

com a ciutadans i ciutadanes. Per això cal elaborar polítiques per enfortir la 

participació de les persones joves i cal tenir present que les persones joves i el 

moviment juvenil organitzat són un agent fonamental a incloure en el disseny, la 

implementació i l’avaluació de qualsevol política de joventut. 

 

Transformació 

Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora en la línia que 

apunta la missió del PNJCat: afavorint l’apoderament de les persones joves i els 

processos de mobilitat social. Per fer-ho cal incorporar una mirada crítica que doni a 

les polítiques de joventut una voluntat de transformar tant les condicions de vida dels i 

de les joves com el model de societat en general. Perquè les Polítiques de Joventut 

siguin realment transformadores cal que tinguin impacte sobre la societat. 

 

Integralitat 

El PNJCat planteja les polítiques de joventut de manera integral, és a dir, pretén actuar 

sobre totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves i això es veu 

reflectit en la diversitat de reptes i àmbits materials sobre els quals vol incidir el Pla. 

Alhora, l’actuació sobre aquestes esferes i la resposta a les problemàtiques o 

necessitats també ha de ser integral, ja que solen ser multicausals i estar 

interrelacionades (educació i treball, participació i educació, etc.). Cal entendre que 

l’individu és un i que, per bé que les lògiques administratives demanin divisions 

sectorials, cal actuar tenint en compte la globalitat. 
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Qualitat 

Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social per tal de respondre a les 

necessitats i projectes de les persones joves. Per això és indispensable que es facin 

sobre el coneixement constant de la realitat juvenil i del seu entorn social. Aquest 

coneixement ha d’esdevenir un exercici permanent que contribueixi a adaptar les 

polítiques a les transformacions de la joventut i les diferents realitats socials, a través 

de diagnòstics que han de servir per orientar la planificació de les polítiques de 

joventut. 

- Cal que les polítiques de joventut es duguin a terme sota el principi de la proximitat 

per ajustar-se a les necessitats específiques de cada territori i de cada col·lectiu.  

- La concreció metodològica i la planificació de les polítiques de joventut que 

representa el PNJCat no pot anar en detriment de la innovació i la creativitat 

d’aquestes.  

- L’avaluació és una eina indispensable per obtenir informació sobre els resultats de 

les polítiques i els processos que hi han estat implicats.   

 

Parts de la diagnosi  

Presentem a continuació una aproximació a les diferents parts en les que s’ha 

estructurat el procés d’elaboració de la diagnosi del PLJ de Matadepera. Per més 

detall es pot consultar l’apartat de metodologia inclòs a la introducció de 

cadascun dels apartats, on s’hi detallen actuacions, dates, agents implicats i altres 

informacions complementàries. 

 

Cal tenir en compte que la diagnosi és una de les parts més extenses i importants del 

Pla. Cal que la diagnosi sigui una eina útil, en primer lloc per disposar d’una imatge el 

màxim d’ajustada possible de la realitat del col·lectiu jove, i en segon lloc útil com a 

base sobre la qual assentar el disseny del PLJ, i per tant de les actuacions que 

dirigiran les polítiques de joventut dels propers anys. 

S’ha dividit en quatre grans parts:  

- La primera part és l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut. Inclou: 

o Visualització de les polítiques actives. 

o Visualització dels recursos humans, recursos econòmics, equipaments, teixit 
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associatiu, projectes de referència, etc. 

Informació que un cop contrastada amb les dades resultants de la diagnosi, ha de 

permetre valorar la idoneïtat de cadascuna d'elles. 

- La segona part és l’Anàlisi de la Realitat Juvenil. Recull les dades quantitatives i 

qualitatives complementades les unes amb les altres. Important, doncs recull la 

informació derivada de les dades sociodemogràfiques, però sobretot dels grups de 

treball amb persones joves, tècnics/ques i professionals del sector. 

- La tercera i darrera part són les conclusions de la diagnosi, un abstracte d’allò 

més destacat de cadascuna de les parts de la diagnosi. 

 

Cronologia 

Amb l’objectiu d’oferir una visualització fàcil del procés i de les seves actuacions 

presentem a continuació una cronologia detallada: 

 

Data Acció 

15/12/2017 Reunió d’inici del Pla Local de Joventut amb la Regidoria de Joventut 

10/01/2018 Reunió d’inici del Pla Local de Joventut amb el Grup Motor  

19/01/2018 Grup de discussió amb persones professionals 

19/01/2018 Grup de discussió amb persones joves 

24/01/2018 Reunió de seguiment del Grup Motor  

07/02/2018 Grup de discussió a l’Institut Públic de Matadepera 

15/02/2018 Grup de discussió a Escola Montcau La Mola 
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5. Plantejament de la Diagnosi. 

Forma part dels principis rectors del PNJ 2010-2020, concretament en el de Qualitat, 

prioritzar les temàtiques que es volen abordar en l’anàlisi i que determinaran en bona 

mesura la redacció del PLJ. 

Tal i com s’ha esmentat, Matadepera ja fa anys que treballa amb polítiques de 

joventut, per tant aquest nou Pla parteix de les polítiques i plans que s’han elaborat i 

desenvolupat anteriorment.  

Al seu torn endega la diagnosi amb l'objectiu d'analitzar amb detall la realitat i les 

necessitats del col·lectiu jove de Matadepera i fa seus els reptes fixats en el PNJC 

2010-2020: 

 Repte 1.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

 Repte 2.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves. 

 Repte 3.- Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones joves. 

 Repte 4.- Promoure una vida saludable de les persones joves. 

 Repte 5.- Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la 

participació en allò col·lectiu de les persones joves. 

 Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta 

cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors. 

 Repte 7.- Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 

vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització 

col·lectiva. 
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6. Anàlisi de les Polítiques de Joventut 
(APJ). 

L’anàlisi de les polítiques de joventut és un pas imprescindible en l’elaboració de la 

diagnosi. El seu objectiu és visualitzar quina és l’oferta real i els recursos disponibles 

en matèria de joventut en el conjunt del municipi. 

En un segon moment la informació recollida en l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut 

(APJ) es contrastarà amb les necessitats recollides a l’Anàlisi de la Realitat Juvenil 

(ARJ), de manera que permetrà entendre fins a quin punt els recursos i polítiques 

existents s’ajusten a les necessitats reals o percebudes dels i les joves. 

Metodologia  

Es tracta d'una fase de treball que tal i com s’ha esmentat parteix del principi rector 

d’integralitat del PNJC 2010-2020 que destaca la importància de disposar d’una visió 

integral identificant els i les agents que desenvolupen accions que afecten a les 

condicions de vida de les persones joves, sempre des d'un punt de vista de 

d'interinstitucionalitat i interdepartamentalitat. 
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El teixit associatiu 

Catalunya es caracteritza per disposar d’un teixit associatiu extens, amb un pes 

històric i social importantíssim, fins al punt que no és possible entendre la història de 

Catalunya sense comptar amb el paper que hi ha jugat el teixit associatiu, les entitats 

culturals, de lleure, esportives.... Matadepera no és l’excepció, i com podrem veure a 

continuació compta també amb un nombre important d’entitats que marquen el pols de 

la participació i de la dinamització del municipi. 

 

Entitats específicament juvenils: 

 AEiG Abat Escarré 

 Esplai Sant Joan. (Tenen joves de 12 a 14 anys. A partir dels 16 anys no hi van els 

dissabtes a la tarda, però sí a les colònies d'estiu). 

 Joves Associats de la Muntanyeta 

 Casal Popular els Pins (no constituïts formalment) 

 Cor de noies de Matadepera 

 Banda de Matadepera. (Fruit d’un projecte de col·laboració banda-escola de 

musica es  van incorporar força joves durant un període de temps. La majoria de 

joves però van abandonar el projecte en poc temps. Tot i així com deia, s’han 

incorporat nous músics i una nova junta jove de 22 a 34 anys ha rejovenit la 

Banda). 

 

Entitats amb secció juvenil: 

 Amics dels Gegants 

 Club Deportiu Terrassa 

 Club Bàsquet Matadepera 

 Club Futbol Matadepera 

 Club Bàsquet Dream Basve 

 Matadepera 88 Hoquei 

 Grup d'intervenció d'ADF.( Tenen uns 25 joves a partir de 16-17 anys d'edat 

interessats en la prevenció d'incendis).  

 Bike Trial (Secció BTT) 

 Club Cross 

 Club Patinatge Matadepera 
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 Handbol Matadepera 

 

 

Entitats no juvenils: 

 AIUMA (Aula Interuniversitària de Matadepera) 

 AMPA Institut Matadepera 

 AMPA Montcau-La Mola 

 Associació de Veïns Can Candi 

 Associació de Veïns Can Solà II 

 Associació de Veïns Can Vinyers 

 Associació de Veïns de Les Pedritxes 

 Associació de Veïns del Pla de Sant Llorenç 

 Associació de Veïns Drac Parc 

 Bombers Voluntaris de Matadepera 

 Club BTT Matadepera 

 Club d'Escacs Matadepera 

 Club de Handbol Matadepera 

 Club Halterofilia Matadepera 

 Club Patí Matadepera 

 Dones d'Avui de Matadepera (DAMA) 

 Grallers de Matadepera 

 Grup Xarxa a Matadepera 

 La Tullida 

 Matadepera Ràdio (107.1 FM) 

 Swing Troopers 

 Trail Runners Matadepera 

 Unió Excursionista de Matadepera 
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Polítiques actives 

L’anàlisi de les polítiques actives ha estat un dels punts principals de l’APJ. Una tasca 

feta amb la participació de tècnics i agents juvenils i que enumera amb detall les 

actuacions que deriven del conjunt de les regidories del consistori i d’altres entitats per 

cadascun del reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 

Un anàlisi que com es podrà veure complementa les conclusions de la diagnosi i que 

sobretot determinen les propostes, en tant que per cadascun del reptes és necessari 

decidir què cal seguir fent, què cal potenciar, què cal canviar o què cal deixar de fer. 

 

Trajectòria educativa. 

Regidoria de 
Joventut 

 Punt d’Informació Juvenil. 

 PIDCES 

 Mobilitat internacional: assessorament i xerrada sobre voluntariat 

internacional 

 Aula d’estudi ens els períodes d’exàmens 

 Curs de premonitors/es en el lleure adreçat a joves entre 14 i 17 

anys 

 

Trajectòria laboral. 

Altres 

regidories 

Regidoria de Promoció Econòmica 

 Formació especialitzada 

 Realitzar accions de millora i establiment d'espais de coworking 

 Facilitar espais de trobada entre empresaris i emprenedors 

 Informació, assessorament i orientació laboral 

 Plans d'Ocupació 

 

Transició domiciliària. 

Altres 

regidories 

Regidoria d’Habitatge 

 Habitatge de protecció local 

 

 

Promoció de la vida saludable. 

Regidoria de 
Joventut 

 Skatejam  

 Torneig de ping pong 

Altres Regidoria de Benestar Social 
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regidories  Atenció i prevenció de la drogodependència 

 Atenció de situacions de necessitat social 

 

Regidoria de Salut Pública 

 Informació i assessorament 

 Formació i educació 

  

Regidoria d’Esports 

 Reserva i lloguer d'espais 

 Reserva i lloguer de material esportiu 

 Organització d’activitats esportives 

 Organització de campanyes 

 Garmin Team Trail 

 

Altres   CAP 

 Programa salut –escola: 

- Xerrada sobre alcohol i substàncies a 4t i 1r de batxillerat 

 

Entitats  Casal Popular els Pins, algunes de les activitats que organitzen 

són: 

 Partits de diferents esports  

 

Participació juvenil. 

Regidoria de 

Joventut 

 Préstec de sales i material a les entitats o col·lectius juvenils que 

ho sol·liciten. 

 Assessorament d’associacions i grups de joves 

 Reunions de coordinació amb Consell Local Joventut 

 Convocatòria anual de subvencions a entitats juvenils de 

Matadepera 

Oci i cultura. 

Regidoria de 

Joventut 

 Programació d’activitats, alguns han estat:  

- Taller d’aquarel·la  

- Carnaval 

- Poetry slam 

- Batalla de galls (underground battles) 

- Concurs de hip hop per a la pau 

- Cuinem! 

- Teatre jove 

- Edició de vídeos 

- Taller d’estampació de roba 

- Graffitti 

- Percussió 

- Manualitats  
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- Ceràmica  

- Fotografia  

- Expressió, clown i teatre 

- Organització i suport d’activitats diverses durant l’any, festivals o 

cicles consolidats entre els joves de Matadepera i activitats 

puntuals com els concerts dels dijous i Halloween. 

 

 Campanyes diverses com De Tu Depèn, Diversió sense soroll,... 

 Sortides cada dimecres al mes de juliol (Cosmocaixa, teatre, 

natura,...) 

 Power of Equality  

 Xerrades sobre viatges  

 Campanyes de dies internacionals com per exemple el Dia 

internacional per a l'eliminació de la violència envers les dones o el 

Dia Mundial de la Sida. 

 

 

Altres 

regidories 

Regidoria de Cultura 

 Taller jove de teatre 

 Festival de creació audiovisual de Matadepera 

 Representació d'espectacles 

 Reserva de sales per a formació en arts escèniques 

 Reserva de sales per a assaig 

 

Entitats  AEiG Abat Escarré 

 Campaments de Setmana Santa i estiu 

 Cau els dissabtes 

 Sortides mensuals 

 

Esplai Sant Joan 

 Esplai els dissabtes a la tarda 

 Colònies d’estiu 

 

Joves Associats la Muntanyeta (JAM), Som3 Paintball, Joves per la 

Independència, Arran i CAU Abat Escarré. 

 Festa Major Jove.  

 

Casal Popular els Pins, algunes de les activitats que organitzen 

són: 

 Pel·lícules 

 Sopars 

 Col·laboració en festes 

 Activitats infantils 
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 Dansa  

 Música 

 Activitats per Nadal  

 Debats i xerrades 

 Partits de diferents esports  

 

 

Cohesió social i equilibri territorial. 

Altres 

regidories 

Regidoria de Benestar Social 

 Commemoració de dates assenyalades 

 Organització de cursos 

 Organització de tallers i xerrades 

 Organització de campanyes 

 Informació, orientació i assessorament sobre els drets de les dones 

i el seu exercici 

 Assessorament jurídic 

 Suport psicològic 

 Detecció i derivació als serveis especialitzats en l'atenció de 

situacions de violència. 

 Suport al teixit associatiu femení en la realització d'accions que 

visualitzin les aportacions de les dones. 

 Activitats, cursos i xerrades, etc. sobre temes d'interès per a les 

dones. 
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Recursos humans  

La Regidoria de Joventut està formada per: 

 Dinamitzador juvenil a 17 hores setmanals. 

 Tècnica de joventut a 37,7 hores setmanals. 

 Assessora en temes de mobilitat a 3,5 hores setmanals. 

 Participant SVE a 3,5 hores setmanals. 

 

Infraestructures 

Els espais i equipaments destinats exclusivament a joventut són: 

 L’Hotel, espai jove que inclou el Punt Jove de Matadepera, sala polivalent, sala 

d’estudi i sala d’entitats. L’horari de servei de L’HOTEL es de dilluns a divendres 

de 16:30 fins a les 20:00. Excepcionalment, aquest horari s’amplia per activitats 

específiques. L’espai està destinat a joves de 12 a 30 anys, tot hi que la franja que 

principalment l’utilitza és de 12 a 16 anys (1r a 4t d’ESO), i especialment els 

alumnes de 1r d’ESO (12 i 13 anys). 

 Skatepark municipal. 

 El Cau. 

 

D’altres espais que també acostumen a fer ús les persones joves són: 

 Biblioteca Àngel Guimerà 

 Camp de futbol 

 CAP Matadepera 

 Casal de Cultura 

 Pavelló municipal i pista poliesportiva exterior 

 Piscines municipals 

 Parc Pep Ventura i La Muntanyeta 
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La difusió de la Regidoria de Joventut es realitza a traves dels següents mitjans 

municipals: 

 Facebook: Punt Jove Matadepera 

 Twiter: @puntjove 

 Instragram: @puntjove   

 Web municipal: www.matadepera.cat - http://matadeperajove.cat 

 Instagram: @puntjove 

 e-mail: mtdp.puntjove@matadepera.cat 

 La revista municipal, La Gaseta de Matadepera 

 Cartelleres on es pengen cartells en format paper de totes les activitats que es 

realitzen a l’Hotel espai jove, Casal de Cultura i cartelleres del poble.  

 La ràdio municipal  

 La televisió municipal: https://www.youtube.com/user/matadeperatv 

 

Recursos econòmics 

El pressupost per l’exercici 2018 de la Regidoria de Joventut és de 159.311,65€, el 

que suposa un 1,2% del pressupost municipal (13.667.741,28€). Des de l’any 2016, es 

produeix un increment del 15% del pressupost de joventut (20.437,02€) i respecte al 

pressupost general es dóna un increment del 0,1%. 

 

Taula 1. Pressupost de la Regidoria de Joventut. 

 

 
JOVENTUT 

% RESPECTE AL 

PRESSUPOST GENERAL 

PRESSUPOST DE 

L’AJUNTAMENT 

2016 135.340,98 € 1,1% 12.551.175,84 € 

2017 138.874,63 € 1,1% 12.480.793,81 € 

2018 159.311,65 € 1,2% 13.667.741,28 € 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament.  

 

 

 

http://www.matadepera.cat/
http://matadeperajove.cat/
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Taula 2. Pressupost de la Regidoria de Joventut, comparativa anual (2016-2018). 

 
Pressupost 

Increment respecte a 

l'any anterior 
% 

2016 135.340,98 € 
  

2017 138.874,63 € 3.533,65 € 3% 

2018 159.311,65 € 20.437,02 € 15% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament.  

 

 

Tal i com es pot observar a la següent taula, respecte a les subvencions hi ha hagut 

una disminució de l’import d’aquestes en un 50% de la Diputació de Barcelona i en un 

10% de la Direcció General de Joventut. En termes absoluts, parlem d’una disminució 

en gairebé 6300€ i 600€ respectivament.  

 

Taula 3. Pressupost de la Regidoria de Joventut, comparativa anual (2016-2018). 

  
Pressupost 

Increment respecte 
a l'any anterior 

% 

2016 

Diputació de 
Barcelona 

12.450,00 € 
  

Direcció General de 
Joventut 

5.850,00 € 
  

2017 

Diputació de 
Barcelona 

6.190,72 € -6.259,28 € -50 

Direcció General de 
Joventut 

5.250,00 € -600,00 € -10 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament.  
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Públic diana 

El PNJCat 2020 estableix que les polítiques juvenils són aquelles adreçades als joves 

de 16 a 2910 però la realitat de molts municipis de Catalunya i la voluntat d’arribar a un 

sector en concret fa que aquesta franja d’edat comenci als 12 anys, coincidint amb 

l’inici dels estudis secundaris. El mateix PNJCat ja compta amb el fet que la 

complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques que s’hi adrecen obliguen a 

ser oberts en les fronteres de l’edat.  

 

I també algunes actuacions, sobretot en matèria d’ocupació o habitatge, poden arribar 

a aplicar-se a persones fins als 34 i 35 anys. 

Amb tot, cada poble o ciutat són diferents i tenen les seves peculiaritats i Matadepera 

no n’és una excepció. Així doncs, aquest PLJ farà incidència en la població de 

Matadepera major de 12 anys i segons els programes o activitats, aquestes es 

centraran en una franja d’edat o en un altre. S’ha de tenir en compte que la Regidoria 

de Joventut treballa amb persones joves en general, però sobretot ESO i batxillerat, i 

els més adults de forma més puntual. 

 

 

 

 

  

                                                           
10 Direcció General de Joventut. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya (2013). Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya 2020. p. 29. 
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7. Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ). 

 

L’Anàlisi de la Realitat Juvenil és un dels apartats cabdals en l’elaboració del PLJ. Té 

com a objectiu disposar d’una fotografia el més aproximada possible a la realitat, que 

ha de permetre assentar les bases per al disseny del Pla i de les polítiques de joventut. 

Per disposar-ne s’ha treballat amb la suma de dades quantitatives i dades qualitatives 

en les que s’han prioritzat i potenciat les dades relacionades amb els temes claus per 

les polítiques de joventut del municipi, determinades prèviament a l'apartat de Missió i 

Prioritats. 

Dades quantitatives 

L’anàlisi quantitativa és una de les dues grans parts de la diagnosi. Les dades 

quantitatives aporten informació objectiva sobre l’estat i la distribució dels i les 

joves de Matadepera, en comparació amb d’altres àmbits territorials com la 

comarca del Vallès Occidental i Catalunya. 

Dades qualitatives 

L’anàlisi qualitativa té com a objectiu recollir l’opinió d’aquells/es agents amb un 

punt de vista privilegiat del col·lectiu jove, no només amb l’objectiu de copsar 

diferents opinions, sinó discursos representatius, orientacions i tendències. 

També és important tenir en compte que la diagnosi en la seva vessant 

qualitativa no només recull realitats, sinó sobretot realitats percebudes, tant o 
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més interessants que les quantitatives, doncs aporten informació subjectiva de 

gran valor a l’hora de planificar les actuacions. 

La informació qualitativa és també de gran utilitat per complementar i interpretar 

les dades quantitatives, insuficients per poder disposar d’una informació 

acurada i ajustada a la realitat. 

 

Metodologia 

Tal i com s’ha esmentat la diagnosi és un dels apartats cabdals, no només pel pes que 

aquesta té en el conjunt del PLJ, sinó per l’important lligam de la diagnosi que 

presentem amb els principis rectors de les polítiques de joventut de Catalunya. 

El disseny de la diagnosi contempla els principis de qualitat, de participació i de 

transformació, tots ells recollits en el document que ens ocupa. 

Qualitat perquè s’han tingut en compte totes les parts necessàries, per la 

diversitat i la qualitat de les fonts, i per les múltiples revisions, actualitzacions i 

ampliacions a les que s’ha vist sotmès el document per tal d’ajustar-lo en tot 

moment a la realitat i a les últimes dades disponibles. 

Participació perquè el nombre i la diversitat dels i les agents implicats/des 

garanteix un visió amplia i plural del col·lectiu jove, i el procés seguit un bon 

nivell d’implicació i seguiment. 

Transformació perquè des del seu inici el procés de treball ha tingut com a 

objectiu descriure la realitat per tal d’endegar accions que permetin treballar les 

necessitats detectades i millorar en definitiva la qualitat de vida de les persones 

joves de Matadepera, tot amb la participació i la implicació dels i les agents 

implicats en el mateix procés de treball. 

Integralitat perquè com els mateixos reptes del PNJC la diagnosi que ens 

ocupa vol considerar les diferents esferes i dimensions de la vida de les 

persones, i no només des del punt de vista de la regidoria de joventut, sinó del 

conjunt de les polítiques públiques. 
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El treball amb dades quantitatives i qualitatives requereix d’accions i estratègies 

diferents que exposem a continuació: 

 

Dades quantitatives. 

En el cas de les dades quantitatives s’ha fet ús de les dades disponibles a fonts com 

ara l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Observatori del Treball de la Generalitat de 

Catalunya, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, diferents 

serveis de la Diputació de Barcelona i el propi Ajuntament de Matadepera a través dels 

seus diferents serveis. 

  

Dades qualitatives 

Per a la recollida de dades qualitatives s’ha optat per fer ús dels grups de treball. Els 

grups de treball, més enllà de ser d’utilitat per recollir l’opinió d’un nombre important de 

persones, serveixen per a detectar tendències i complementar les dades quantitatives. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment l’objectiu de la diagnosi no era convocar el 

màxim nombre d’agents possible, que també, sinó disposar d’una representació plural 

dels diferents perfils i discursos presents a Matadepera. 

Les sessions de treball van ser: 

Sessió de treball amb persones professionals. Dimecres 10 de gener de 2018. 

El grup de treball amb professionals va estar format per persones que, per la seva 

professió o pel seu paper dins la comunitat, tenen un punt de vista privilegiat del 

col·lectiu jove i de la tasca que desenvolupa el consistori. 

Sessió de treball amb persones joves. No va assistir cap persona jove i per aquest 

motiu es va decidir fer dos grups de discussió als instituts i posar-se en contacte amb 

les entitats.  

Grup de discussió a l’Institut Públic de Matadepera. Van assistir onze persones de 1r 

d’ESO a 2n de batxillerat. 

Grup de discussió a Escola Montcau La Mola. Van assistir cinc persones de 1r d’ESO 

a 2n de batxillerat. 
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Evolució de la població 

L’estructura de població el 2017 a Matadepera, amb 9186 habitants, es caracteritza 

per: 

 Tenir una mitjana de població lleugerament inferior a la comarca, 40,33 anys.  

 Una taxa de joventut superior a la comarca en gairebé dos punts percentuals. 

 Una taxa d’envelliment i sobre envelliment inferior a la comarca.  

 Amb un creixement natural pel període 2013-2015 negatiu.  

 

Taula 4. Estructura de la població 2017. 

 
Matadepera Comarca del Vallès Occidental 

Població Total 9.186 910.031 

Edat mitjana de la població 40,33 40,86 

Taxa de joventut 11,14% 9,07% 

Índex d'envelliment 77,2 86,97 

Índex de sobre envelliment 14,35 14,71 

Índex de dependència juvenil 32,27 28,39 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del programa Hermes 

 

Matadepera ha experimentat un creixement continu des del 1981. Si es té en compte 

el ritme de creixement però, s’observa com el període de major augment de població 

té lloc entre 1986 i 1996, en què el percentatge de creixement arriba fins el 32% el 

1986. A partir del 2001, el ritme de creixement disminueix i es situa en un 2,2% el 

2017. 

 

Gràfica 1. Evolució de la població. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1981-2017. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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Taula 4: Evolució de la població Matadepera. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1981-2017. 

 
1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2017 

Població 

total 
2.376 3.495 4.746 6.082 7.197 8.169 8.584 8.984 9.186 

Variació 

percentual  
32,0 26,4 22,0 15,5 11,9 4,8 4,5 2,2 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

 

En comparativa amb la comarca i Catalunya, Matadepera experimenta un gran 

creixement entre 1986 i 2006. El pic més alt el trobem el 1986 com s’apuntava 

anteriorment i partir del 1991 el creixement es redueix en un 6%, però en uns 

percentatges molt superiors a la comarca i Catalunya. A Matadepera el boom 

demogràfic té lloc vint anys abans que a la comarca, molt probablement per l’arribada 

d’altres municipis propers, especialment de Sabadell i Terrassa.  

A partir del 2006 a nivell comarcal i de Catalunya s’experimenta un gran creixement 

demogràfic, però lluny dels percentatges de Matadepera. A nivell municipal però, la 

tendència a partir del 2006 es una reducció dràstica del ritme de creixement, en 

especial el 2011. No obstant, entre 2011 i 2016 el ritme de creixement es manté 

lleugerament (i en taxes superiors a la comarca i Catalunya), i es redueix a la meitat 

gairebé el 2017.   

 

Gràfica 2. Evolució de la població. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1981-2017. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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Taula 5. Evolució de la població. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1981-2017. 

 
1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2017 

Població total 598.324 620.786 649.699 685.600 731.844 836.077 892.260 904.240 910.031 

Variació percentual 
 

3,75 4,66 5,53 6,75 14,24 6,72 1,3 0,6 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

 

Gràfica 4. Evolució de la població de Catalunya. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1981-2017. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Taula 6. Evolució de la població de Catalunya. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1981-2017. 

 
1981 1986 1991 1996 2001 2006 2011 2016 2017 

Població 

total 
5.956.414 5.978.638 6.059.494 6.090.040 6.361.365 7.134.697 7.539.618 7.522.596 7.555.830 

Variació 

percentual  
0,37 1,35 0,50 4,46 12,16 5,68 -0,23 0,44 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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 Piràmide de població 

 

Tenint en compte les piràmides de població de Matadepera i el Vallès Occidental, 

s’observa que: 

 Respecte a la base de la piràmide (la població infantil), Matadepera té una població 

de 10 a 14 anys superior que els grups d’edat anteriors. Aquets fenomen 

probablement respongui a l’arribada de famílies al poble en els anys anteriors.  

 La població de 10 a 14 anys és superior també en les franges posteriors, des dels 

15 als 29 anys. Un fet que suposa que ens els propers anys hi haurà una entrada 

de persones joves, i de pre adolescents important i a tenir en compte en les 

polítiques de joventut. No obstant, al Vallès Occidental el grup més nombrós és de 

5 a 9 anys i en els propers anys l’entrada de persones joves no serà tan acusada 

com a Matadepera.  

 La tendència de la població jove és que el grup més nombrós és el de 15 a 19 

anys i es redueix progressivament en els grups més grans d’edat.    

 La part central de la piràmide de població, molt crescuda, respon a l’històric Baby 

Boom, un fenomen comú al conjunt de l’Estat Espanyol derivat de la recuperació 

econòmica que va viure el país passats els pitjors anys de la dictadura franquista. 

 En la part superior de les piràmide, igual que en el cas de la comarca i Catalunya, 

es redueix la població progressivament.  
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Gràfica 5. Piràmide d’edats. Matadepera, 2017. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

 

Taula 7. Piràmide d’edats. Matadepera, 2017. 
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HOMES DONES TOTAL 

De 0 a 4 anys 208 -215 423 

De 5 a 9 anys 302 -299 601 

De 10 a 14 anys 383 -325 708 

De 15 a 19 anys 323 -299 622 

De 20 a 24 anys 295 -260 555 

De 25 a 29 anys 242 -219 461 

De 30 a 34 anys 236 -205 441 

De 35 a 39 anys 260 -259 519 

De 40 a 44 anys 327 -392 719 

De 45 a 49 anys 389 -386 775 

De 50 a 54 anys 343 -363 706 

De 55 a 59 anys 335 -339 674 

De 60 a 64 anys 254 -272 526 

De 65 a 69 anys 254 -205 459 

de 70 a 74 anys 172 -195 367 

De 75 a 79 anys 102 -95 197 

De 80 a 84 anys 101 -123 224 

De 85 anys i més 73 -136 209 

TOTAL 4599 -4587 9186 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Gràfica 7. Piràmide d’edats. Vallès Occidental, 2017. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Taula 9. Piràmide d’edats. Vallès Occidental, 2017. 

 
HOMES DONES TOTAL 

De 0 a 4 anys 24635 -23143 47778 

De 5 a 9 anys 29303 -27313 56616 

De 10 a 14 anys 27773 -26628 54401 

De 15 a 19 anys 24484 -22969 47453 

De 20 a 24 anys 23072 -22021 45093 

De 25 a 29 anys 23705 -23773 47478 

De 30 a 34 anys 28228 -29038 57266 

De 35 a 39 anys 38541 -38098 76639 

De 40 a 44 anys 42773 -41521 84294 

De 45 a 49 anys 37604 -36486 74090 

De 50 a 54 anys 32861 -33125 65986 

De 55 a 59 anys 27933 -29558 57491 

De 60 a 64 anys 23422 -25253 48675 

De 65 a 69 anys 20308 -22591 42899 

de 70 a 74 anys 15949 -18800 34749 

De 75 a 79 anys 10840 -13707 24547 

De 80 a 84 anys 9034 -13956 22990 

De 85 anys i més 6932 -14654 21586 

TOTAL 447397 462634 910031 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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 Gràfic 8. Piràmide d’edats. Catalunya, 2017. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Taula 10. Piràmide d’edats. Catalunya, 2017. 

 
HOMES DONES TOTAL 

De 0 a 4 anys 186594 -175920 362514 

De 5 a 9 anys 215356 -202336 417692 

De 10 a 14 anys 205410 -194125 399535 

De 15 a 19 anys 186707 -174856 361563 

De 20 a 24 anys 187301 -179020 366321 

De 25 a 29 anys 206482 -208120 414602 

De 30 a 34 anys 244916 -247926 492842 

De 35 a 39 anys 319677 -306870 626547 

De 40 a 44 anys 342790 -323571 666361 

De 45 a 49 anys 306141 -293225 599366 

De 50 a 54 anys 273608 -272511 546119 

De 55 a 59 anys 236091 -248593 484684 

De 60 a 64 anys 201027 -217383 418410 

De 65 a 69 anys 179321 -202375 381696 

de 70 a 74 anys 149105 -175760 324865 

De 75 a 79 anys 104863 -132787 237650 

De 80 a 84 anys 90848 -135597 226445 

De 85 anys i més 73963 -154655 228618 

TOTAL 3710200 3845630 7555830 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Població jove 

El 2017, Matadepera té una població jove del 16,2%, però si tenim en compte la franja 

d’edat a partir dels 12 anys, aquest percentatge es situa en un 22,5%. Si fem una 

comparativa, el percentatge de Matadepera es situa en gairebé dos punts percentuals 

entre la comarca i Catalunya.  

En la línia temporal des de 2007 fins 2017, Matadepera segueix la tendència comarcal 

respecte a la població jove de disminució a partir del 2012. No obstant, en el cas de 

Matadepera la disminució és molt reduïda i apunta més a una tendència de mantinent 

de la població jove. Concretament parlem d’una reducció de la taxa de població en el 

període 2007-2017 d’un 0,3% en el cas de Matadepera, molt per sota de la comarca 

(4,5%). Mentre que a Catalunya es dona una recuperació, durant el 2017, i que situa la 

taxa de població en aquest període del 3%.  

 

Gràfic 9. Evolució del percentatge de població jove (12-29 anys) des del 2007 fins el 2017, 

Matadepera, Vallès Occidental i Catalunya. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Taula 11. Evolució del percentatge de població jove (12-29 anys) des del 2007 fins el 2017, 

Matadepera, Vallès Occidental i Catalunya. 

 2007 2012 2017 

MATADEPERA 16,5 16,4 16,2 

Vallès Occidental 18,8 15,3 14,3 

Catalunya 15,2 15,2 18,2 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

 

 

En el període 2007-2017, la taxa de població es redueix a Matadepera, però no és tan 

acusat com a la comarca, que la reducció suposa un 1% menys de població jove.  

 

Taula 12. Increment del percentatge de població jove (12-29 anys) des del 2007 fins el 2017. 

 
2007 2017 Variació 

MATADEPERA 16,5 16,2 -0,3 

Vallès Occidental 18,8 14,3 -4,5 

Catalunya 15,2 18,2 3 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

 

 

Per edats, els grups més nombrosos són els de 12 a 18 anys, que suposen el 45% de 

la població jove. I dins d’aquest grup, es troben més persones joves a la franja de 12 i 

14 anys. De la resta de persones joves, els grups de 19 a 23 anys i de 24 a 29 anys 

tenen el mateix pes respecte a la població jove total.  
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Taula 13. Població per edat anual. Matadepera, 2017. 

 
Homes Dones TOTAL 

12 anys 95 79 174 

13 anys 71 64 135 

14 anys 70 54 124 

15 anys 73 81 154 

16 anys 72 53 125 

17 anys 67 50 117 

18 anys 49 58 107 

19 anys 62 57 119 

20 anys 60 51 111 

21 anys 58 59 117 

22 anys 63 51 114 

23 anys 60 54 114 

24 anys 54 45 99 

25 anys 52 66 118 

26 anys 46 33 79 

27 anys 54 41 95 

28 anys 57 42 99 

29 anys 33 37 70 

TOTAL 1096 975 2071 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Població jove segons els nuclis de població 

Matadepera està configura per un nucli central i moltes urbanitzacions. Ens referim a:  

 Can Solá del Racó 

 Barri de Sant Llorenç 

 Verge de Montserrat 

 Can Prat 

 Drac parc 

 Pla de Sant Llorenç 

 Cavall Bernat 

 Can Robert 

 Els Rourets 

 Les Pedritxes 

 Can Solà II 

 Can Candi 

 Diseminado 

 Can Vinyes 

 Mas Sot 

 Can Duran 

 La Muntanyeta 

 Sant Llorenç dels Pins 

 La Plana 

 

Si tenim en compte la població jove en els nuclis de població, podem observar que: 

 La població jove es concentra sobretot al nucli central (el 20%), seguit del Pla de 

Sant Llorenç, Les Pedritxes i Can Solà del Racó (un 10% respectivament).  

 Per grups d’edat i en nombres absoluts, la majoria de les persones joves en totes 

les franges d’edat s’ubiquen al nucli central perquè és el més poblat. Però si aïllem 

el “poble”, per franges d’edat els més nombrosos els trobem a: 

o Entre 12 i 16 anys al Pla de Sant Llorenç i Cavall Bernat. 

o Entre 17 i 21 anys al Can Solà del Racó i Les Pedritxes. 

o Entre 22 i 25 anys al Pla de Sant Llorenç i Cavall Bernat. 

o I entre 26 i 29 anys al Pla de Sant Llorenç i Can Solà del Racó.  
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 Si es té en compte el percentatge de persones joves en relació a la població total 

del municipi,  

o Els nuclis amb un percentatge més elevat i per tant “més joves” són Can 

Solà II, Can Solà del Racó i Mas Sot, amb un 34%, 31% i 30% de població 

jove respectivament.  

o Els nuclis amb un percentatge més reduït i per tant “menys joves” són 

Disseminat, Els Rourets i La Muntanyeta, amb un 12%, 14% i 17% de 

població jove respectivament. 
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Gràfic 10. Població jove per nuclis. 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament.  
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Taula 14. Població jove per nuclis i franja d’edat. 

 
12-16 anys % 17-21 anys % 22-25 anys % 26-29 anys % 

TOTAL 

JOVES 
% 

TOTAL 

POBLACIÓ 

Can Solá del Racó 73 33 71 32 39 17 40 18 223 31 719 

Barri de Sant Llorenç 15 41 13 35 3 8 6 16 37 26 143 

Verge de Montserrat 21 37 13 23 15 26 8 14 57 20 292 

Can Prat 29 34 29 34 18 21 10 12 86 25 341 

Drac parc 61 46 38 29 16 12 18 14 133 19 717 

Pla de Sant Llorenç 75 34 61 28 42 19 41 19 219 23 973 

Cavall Bernat 79 38 60 29 42 20 27 13 208 22 952 

Can Robert 8 19 13 30 13 30 9 21 43 25 173 

Els Rourets 8 44 2 11 2 11 6 33 18 14 127 

Les Pedritxes 75 36 62 30 40 19 33 16 210 22 941 

Can Solà II 14 29 18 38 10 21 6 13 48 34 142 

Nucli Matadepera 158 35 96 21 103 23 91 20 448 21 2149 

Can Candi 5 24 4 19 4 19 8 38 21 24 89 

Diseminado 3 60 2 40 0 0 0 0 5 12 41 

Can Vinyes 19 32 15 25 16 27 9 15 59 26 224 

Mas Sot 62 31 59 29 42 21 39 19 202 30 671 

Can Duran 6 32 2 11 6 32 5 26 19 25 76 

La Muntanyeta 4 22 1 6 7 39 6 33 18 17 107 

Sant Llorenç dels Pins 24 35 16 23 16 23 13 19 69 26 269 

La Plana 19 29 14 22 18 28 14 22 65 23 281 

TOTAL 758 35 589 27 452 21 389 18 2188 23 9427 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament.  
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Gràfic 11. Població jove per nuclis i franja d’edat. 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament.  
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Gràfic 12. Població jove per nuclis en relació a la població total del municipi. 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades per l’Ajuntament.  
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Naturalesa de la població 

Tal i com s’observa a la taula següent, tenen més pes les migracions internes que no 

pas les externes. Respecte a les primeres, el 2016 el saldo migratori era positiu dins 

de Catalunya mentre que és negatiu amb l’Estat Espanyol. El volum de les migracions 

externes és molt inferior.  

 

Taula 15. Moviments migratoris. Matadepera, 2017. 

 

   

Migracions internes 

amb la resta de Catalunya 
 

immigracions 481 

emigracions 316 

saldo migratori 165 

amb la resta d'Espanya 
 

immigracions 26 

emigracions 35 

saldo migratori -9 

Migracions externes 

  
immigracions 59 

emigracions 21 

saldo migratori 38 

Saldo migratori total 194 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del programa Hermes. 

 

 

El 2017 es registraven tan sols un 2,73% de la població total com a persones 

estrangeres, el que suposa un augment només del 0,37% respecte al 2015. De les 

persones estrangeres, les cinc principals nacionalitats són l’europea i americana. En el 

cas de Matadepera les migracions externes no són tan importants, com probablement 

ho siguin les internes, ja siguin dins de la mateixa comarca o de Barcelona.  
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Taula 16. Població estrangera. Matadepera, 2015/2017. 

Nacionalitat (% total 

població)   2015 2017 

Variació punts 

percentuals 

2015 - 2017 

 Total Espanyols 97,64% 97,27% -0,37 

   Àfrica 0,02% 0,07% 0,04 

   Amèrica 0,89% 0,95% 0,06 

   Àsia 0,13% 0,16% 0,03 

   Europa 1,31% 1,56% 0,24 

   Resta del món 0,00% 0,00% 0 

 Total Estrangers 2,36% 2,73% 0,37 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del programa Hermes 

 

 

Respecte al lloc de naixement de la població jove, el 2017 el 94% eren nascuts a 

Catalunya, el 5% a l’estranger i només un 1% a l’Estat Espanyol. 

Gràfic 13. Naturalesa de la població. Matadepera, 2016. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Taula 17. Naturalesa de la població. Matadepera, 2016. 

 Catalunya Estat espanyol Estranger 

MATADEPERA 1540 18 80 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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En comparació amb la comarca i Catalunya, Matadepera té una taxa de població jove 

nascuda a l’estranger molt per sota. El 2017, parlem d’una diferència d’un 15% en 

relació a la comarca, i d’un 23% en relació a Catalunya. Tot i que s’apunta un lleuger 

augment al 2012, només és d’un 1,8%; i el 2017 torna a disminuir situant-se en un 

4,88%.  

 

Gràfic 14. Percentatge de població nascuda a l’estranger. Matadepera, Vallès Occidental i 
Catalunya (2007-2017). 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Taula 18. Percentatge de població nascuda a l’estranger. Matadepera, Vallès Occidental i Catalunya 
(2007-2017). 

 2007 2012 2017 

MATADEPERA 3,78 5,54 4,88 

Vallès Occ. 17,30 21,34 19,94 

Catalunya 23,90 28,91 27,42 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

 

De la població jove nascuda a l’estranger, el grup més nombrós és d’Amèrica del Nord 

i Central amb un 29%, i d’Amèrica del Sud (25%) i de la resta de la Unió Europea 

(25%). D’altra banda, el grups menys nombrós és d’Àsia i Oceania amb un 7%, i no hi 

ha persones originàries d’Àfrica. 
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Gràfic 15. Nacionalitat de la població jove estrangera. Matadepera, 2017. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Taula 19. Nacionalitat de la població jove estrangera. Matadepera, 2017. 

  De 15 a 19 De 20 a 24 de 25 a 29 

Nacionalitat Espanyola 
   

Homes 317 288 240 

Dones 291 254 204 

Total 608 542 444 

Resta UE 
   

Homes 1 3 0 

Dones 3 1 3 

Total 4 4 3 

Resta d'Europa 
   

Homes 0 2 0 

Dones 0 2 2 

Total 0 4 2 

Àfrica 
   

Homes 0 0 0 

Dones 0 0 0 

Total 0 0 0 

Amèrica del Nord i Central 
   

Homes 2 2 1 

Dones 2 3 3 

Total 4 5 4 

Amèrica del Sud 
   

Homes 3 0 1 

Dones 3 0 4 

Total 6 0 5 

Àsia i Oceania 
   

Homes 0 0 0 

Dones 0 0 3 

Total 0 0 3 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

 

En comparació amb el territori amb la comarca s’observa que, a diferència de 

Matadepera, el grup més nombrós és l’africà (31%) i d’Amèrica del Sud (26%), i el 

menys nombrós és d ela resta d’Europa, que suposa un 5% de la població jove total.  
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Gràfic 16. Nacionalitat de la població jove estrangera. Vallès Occidental, 2017. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

 

Taula 20. Nacionalitat de la població jove estrangera. Vallès Occidental, 2017. 

  De 15 a 19 De 20 a 24 de 25 a 29 

Nacionalitat Espanyola 
   

Homes 22100 19879 19885 

Dones 20693 18730 19053 

Total 42793 38609 38938 

Resta UE    

Homes 342 432 674 

Dones 332 435 777 

Total 674 867 1.451 

Resta d'Europa    

Homes 74 161 146 

Dones 109 183 184 

Total 183 344 330 

Àfrica    

Homes 849 1032 1165 

Dones 731 935 1393 

Total 1.580 1.967 2.558 

Amèrica del Nord i Central    

Homes 194 297 307 

Dones 228 447 720 

Total 422 744 1.027 

Amèrica del Sud    

Homes 643 824 990 

Dones 699 827 1201 

Total 1.342 1.651 2.191 

Àsia i Oceania    

Homes 282 447 538 

Dones 177 464 445 

Total 459 911 983 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Trajectòria educativa 

A Matadepera trobem els següents centres educatius: 

 Escoles públiques:  

- Escola bressol municipal Ralet Ralet  

- Escola Ginesta 

- Escola Joan Torredemer Canela  

- Esola municipal de Música Frederic Mompou 

- Institut Matadepera 

 

 Escoles concertades:  

- Montcau - La Mola 

 

 Escoles privades: 

- Llar d'infants Sagrada Família 

- Llar d'infants Els Pinetons  

Gràfic 17. Mapa escolar. Matadepera, curs 2017-2018. 

 

Font: http://mapaescolar.gencat.cat. 
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A l’Institut públic Matadepera hi ha 649 alumnes, el 70% dels quals són alumnes 

d’ESO. 

Tenint en compte els cursos, trobem més alumnes als cursos de segon (122 alumnes) 

i quart d’ESO (115 alumnes). 

 

Gràfic 18. Alumnes IES Matadepera, curs 2017-2018. 

 

Font: dades facilitades per l’institut. 

 

 

Taula 21. Alumnes IES Matadepera, curs 2017-2018. 

 
HOMES DONES TOTAL 

PRIMER ESO 41 69 110 

SEGON ESO 49 73 122 

TERCER ESO 49 61 110 

QUART ESO 60 55 115 

TOTAL 199 258 457 

PRIMER BATXILLERAT 55 51 106 

SEGON BATXILLERAT 35 51 86 

TOTAL 90 102 192 

Font: dades facilitades per l’institut Matadepera. 

 

 

 

PRIMER ESO 
17% 

SEGON ESO 
19% 

TERCER ESO 
17% 

QUART ESO 
18% 

PRIMER 
BATXILLERAT 

16% 

SEGON 
BATXILLERAT 

13% 



PLA LOCAL DE JOVENTUT Matadepera                                                                     

 

65 

 

Dades qualitatives 

De la informació qualitativa, recollida als grups de treball, se'n poden extreure les 

conclusions següents: 

 

 

Biblioteca. 

Tal i com apunten des de la Biblioteca, “per problemes d'espai i manca de personal 

amb sensibilitat vers aquesta franja d'usuaris, no desenvolupen cap activitat per joves”. 

Recentment, han començat un Club de Lectura per a nens i nenes d'entre 9 i 11 a la 

primera planta. Però aquesta activitat adreçada a persones joves no va tenir la 

resposta esperada quan es va crear el Club de Lectura, potser és un projecte, tal i com 

apunten algunes persones, que seria positiu crear conjuntament amb l’institut i tenir 

molt en compte l’espai en el qual es porta a terme.  

Algunes de les persones joves destaquen la manca d’espais per estudiar o fer treballs 

en grup, i destaquen el fet que algunes persones joves fins i tot van a la Biblioteca de 

Terrassa a estudiar.  

Un element que destaca la Biblioteca és la pèrdua d'interès del jovent per la lectura i la 

biblioteca en general, més enllà d'usar els espais com a aules d'estudis.  

 

Respecte al jovent. 

Des de l’institut es destaca entre d’altres valors a treballar en les persones joves la 

immediatesa, que moltes vegades no va en coordinació amb els tempos de 

l’administració, que són massa lents. I en el cas de l’institut, un handicap important a 

tenir en compte és el fet que l’educació es deixa en mans de l’escola per part de les 

famílies, no hi ha un treball conjunt, en general, entre les famílies i l’institut en 

l’educació de les persones joves.  

 

Respecte a Serveis Socials. 

Des de Serveis Socials identifiquen com un element limitador en el treball amb el 

jovent la dificultat per sensibilitzar vers a les problemàtiques socioeducatives actuals 

d’aquest col·lectiu.  

S’ha de tenir en compte que aquesta regidoria ha optat per aconseguir "presència" 

d'aquest col·lectiu fent activitats a través de l'IES.  
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Trajectòria laboral 

El treball és a dia d’avui i sens dubte un dels temes que més preocupació genera en el 

col·lectiu jove i a la societat en general. La manca de feina és una constant a la major 

part de municipis de Catalunya. S’ha de tenir en compte que les dades que es 

presenten corresponen a “joves registrats/des” a les oficines del SOC, i que per tant de 

ben segur són més les persones joves inactives o aturades no registrats/des.  

Des d’una perspectiva d’evolució temporal, Matadepera segueix una tendència 

d’evolució de l’atur diferent a la comarcal i de Catalunya. Mentre que als altres territoris 

la taxa d’atur es redueix progressivament fins el 2016 i augmenta lleugerament en els 

dos anys posteriors, a Matadepera es dóna una davallada important de la taxa d’atur el 

2014 i un increment de tres punts percentuals el 2016. Any a partir del qual torna a 

reduir-se.  

 

Gràfica 19. Atur registrat. Abril, 2013-2018. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. 

 

 

Taula 22. Atur registrat. Abril, 2013-2018. 

Gener 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Matadepera 13 9 13 17 15 11 

Vallès Occ. 14 13 12 12 13 14 

Catalunya 16 15 14 13 14 15 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori d’Empresa i Ocupació. 

 

0

5

10

15

20

25

2013 2014 2015 2016 2017 2018
Any 

Matadepera

Vallès Occ.

Catalunya



PLA LOCAL DE JOVENTUT Matadepera                                                                     

 

67 

 

Tenint en compte dades d’atur més actualitzades, febrer de 2018, l’atur en termes 

generals era de 179 persones, el 60% del qual són dones. La taxa d’atur es situa 

doncs en un 4,67%, el que suposa una disminució d’aquesta en un 13,11%. 

 

Taula 23. Atur, febrer 2018. 

Aturats 

registrats 
Total 

Variació interanual Taxa d'atur 

Absoluts % 
 

 Homes 72 -11 -13,25% 3,54% 

 Dones 107 -16 -13,01% 5,96% 

 TOTAL 179 -27 -13,11% 4,67% 

Font: programa Hermes. 

 

 

Per grups d’edat de persones joves, el que presenta una taxa d’atur més elevada és el 

de 16 a 24 anys, amb un 6,15% i que s’ha incrementat en un 7,14% anual. Mentre que 

la taxa d’atur del grup d’edat de 25  a 34 anys s’ha reduït en un 13,11% anualment, 

ubicant-la en un 3,8%.  

 

Taula 24. Atur per grups d’edat, febrer 2018. 

 
Total 

Variació interanual Taxa d'atur 

Absoluts % 
 

 De 16 a 24 

anys 
15 1 7,14% 6,15% 

 De 25 a 34 

anys 
27 -8 -22,86% 3,80% 

 TOTAL 179 -27 -13,11% 4,67% 

  Font: programa Hermes. 

 

 

En quant a la contractació laboral fins el febrer de 2018, dels 63 contractes realitzats, 

el 28% va ser a persones joves fins a 29 anys. D’aquests, el grup que ha registrat un 

augment dels contractes ha estat els menors de 20 anys, mentre que s’han reduït els 

de 25 a 29 anys i els de 20 a 24 anys s’han mantingut.  
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Taula 20. Contractació. Matadepera, febrer 2018. 

  
Contractes total 

Variació interanual 

Absoluts % 

 Menors de 20 anys 4 1 33,33% 

 De 20 a 24 anys 10 0 0,00% 

 De 25 a 29 anys 4 -8 -66,67% 

 TOTAL 63 10 18,87% 

Font: programa Hermes. 

 

S’ha de tenir en compte que dels contractes creats a persones joves, el 94% són 

temporals.  

 

Taula 21. Contractes temporals. Castellar del Vallès, abril 2017. 

  Contractes 

temporals 

Variació interanual 

Absoluts % 

 Menors de 20 anys 4 1 33,33% 

 De 20 a 24 anys 9 1 12,50% 

 De 25 a 29 anys 4 -6 -60,00% 

 TOTAL 41 -2 -4,65% 

Font: programa Hermes. 

 

 

Dades qualitatives 

En els grups de discussió no ha estat un tema que s’hagi posat de relleu com a 

prioritari en els diferents grups de discussió.   
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Transició domiciliària 

La transició domiciliària és una dificultats per la majoria de joves de Catalunya, també 

pels i per les joves de Matadepera. De la informació extreta en els grups de treball se'n 

deriven també conclusions clares.  

 

A trets generals i tenint en compte les dades de les quals disposem (2011), l’habitatge 

a Matadepera es caracteritza per: 

 Gairebé la totalitat del parc d’habitatge és residència habitual (el 84%), i només el 

6% estan buits.  

 El 75% de l’habitatge és de compra, davant d’un 25% que és de lloguer. La 

percepció és que no hi ha un parc d’habitatge de lloguer disponible i la demanda 

és molt elevada, amb el que els preus són molt elevats i les persones joves no 

se’ls poden permetre.  

 

 

 

Taula 22. Tipologia d’habitatge. Matadepera, 2011. 

 
Matadepera 

Vallès 

Occidental 
Catalunya 

Habitatges familiars. Per tipus. 2011 

Principals 2.796 337.589 2.944.944 

Secundaris 317 13.148 470.081 

Buits 220 43.929 448.356 

Total 3.333 394.666 3.863.381 

Habitatges familiars principals. Per règim de tinença. 2011 

De propietat 2.102 276.886 2.188.657 

De lloguer 488 44.646 582.701 

Altra forma : 16.057 173.586 

Total 2.796 337.589 2.944.944 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Dades qualitatives 

De la informació qualitativa, recollida als grups de treball, se'n poden extreure les 

conclusions següents. 

S’identifiquen com a possibles motius pels quals les persones joves marxen del poble: 

 Les dificultats dels joves per poder emancipar-se pels preus de lloguer i les 

expectatives laborals. 

 La proximitat amb altres poblacions: les persones joves es desplacen a estudiar o 

treballar a aquestes poblacions, i es queden a viure en aquests municipis. 
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Oci - Cultura 

Com en la resta d'àmbits els i les joves tenen tendència a viure la seva oferta d'oci i 

cultura fora del municipi, motiu pel qual en el seu conjunt reclamen potenciar l'oferta 

d'activitats en el propi municipi, oferta que consideren inadequada.  

 

 

Dades qualitatives. 

De la informació qualitativa, recollida als grups de treball, se'n poden extreure les 

conclusions següents: 

 En general, la demanda principal és una major oferta d’oci per a persones joves. 

La sensació és que els menors de 16 es queden al poble perquè no poden marxar 

en transport públic, però no tenen una oferta específica per a ells. Mentre que els 

majors de 16 marxen del poble en transport públic i els majors de 18 tenen encara 

més marge de moviment.  

 La programació cultural no arriba al públic jove, i la percepció és que el motiu no és 

pas econòmic, sinó que no coincideix amb l’interès del jovent, horaris, espais, etc. 

 S’ha de tenir en compte que l’Hotel, espai jove és un espai al que hi van moltes 

persones joves, i és molt conegut per la tasca de difusió que s’ha realitzat i la 

consolidació de l’espai a través de les activitats. No obstant, és un públic jove 

(normalment menor de 16 anys) i està consolidat. 

 Des de la Regidoria de Joventut té una programació cultural consolidada i que 

respon als interessos i demandes de les persones joves ja que es recullen 

propostes a través del PIDCE i dels delegats i delegades. Un exemple és la batalla 

de galls que s’organitzen a l’Hotel Espai Jove.  

 Les persones joves tenen moltes extraescolars i disposen de poc temps entre 

setmana per fer activitats extraescolars.  
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Participació i Associacionisme 

Del treball dels grups de discussió es pot concloure: 

 

 

Respecte a les entitats juvenils. 

Les demandes que realitzen les entitats en general són: 

 Donar visibilitat a les entitats entre el públic jove.  

 Major recolzament econòmic.  

 Sala d’assaig, en el cas per exemple de la Banda.  

 Cedir algun tipus de transport que puguin utilitzar algun dissabte per poder moure 

els nens a fer altres activitats fora de Matadepera, en el cas de l’esplai. 

 Major disponibilitat de les instal·lacions esportives municipals respecte als horaris i 

dies disponibles.  

 Dificultat per incloure el jovent en les entitats.  

 Treballar pel relleu generacional dins de l’entitat.  

 Necessitat d’una major coordinació entre entitats i entre les entitats juvenils i la 

Regidoria de Joventut.  

 

 

 

 

 

  



PLA LOCAL DE JOVENTUT Matadepera                                                                     

 

73 

 

Vida Saludable 

Del treball dels grups de discussió es pot concloure: 

 

Respecte a les malalties mentals.  

 Es registren cada cop més casos d’ansietat, relacionats amb la poca tolerància a la 

frustració. 

 Al programa salut escola de l’Institut de Matadepera es registren cada cop més 

consultes (10 consultes més respecte al curs anterior), i relacionades amb les 

malalties mentals i sexualitat. 

 

Respecte a l’alimentació. 

 Es percep una tendència a l’alça de trastorns alimentaris, que exploten normalment 

quan estudien batxillerat. 

 

Respecte a la sexualitat. 

 En general, les persones joves han perdut la por en temes de drogues i sexualitat.  

 En temes de sexualitat, s’inicien abans i de qualsevol manera. Alguns 

professionals destaquen la pressió de les amigues per mantenir relacions sexuals 

més joves. 

 Es registra un repunt important de les malalties de transmissió sexual, també  

tendència a nivell nacional. 

 Es donen pocs casos d’embarassos no desitjats.  

 La franja que es considera prioritària per part dels professionals és la de 12 anys.  
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Cohesió social - Equilibri territorial 

Del treball dels grups de discussió es pot concloure:   

 Hi ha un contrast entre persones joves amb un perfil socioeconòmic elevat i un 

altre que no ho és tant. Aquest contrast no és un element de confrontació entre el 

jovent però sí que està latent en determinats cercles i temes.  

 L’organització urbanística del poble no facilita la cohesió del poble, distribuït en un 

nucli central i moltes urbanitzacions. 

 El transport és una qüestió que s’ha posat de manifest en totes les accions 

participatives amb el jovent, excepte amb el grup de discussió de l’Escola La Mola 

– Montcau. La majoria de demandes es centren en la manca de coordinació entre 

els horaris de transport públic i els estudis, i la freqüència de pas.  

 La percepció d’algunes persones participants és que “Matadepera és un poble 

dormitori, sense espais comunitaris ni punts de trobada juvenils i amb unes entitats 

amb dificultats per dur a terme les seves activitats més enllà d’algun dia puntual”. 

Tots aquestes factors dificulten l’arrelament al poble del jovent.  

 S’ha de tenir en compte que l’oferta laboral es concentra majoritàriament fora del 

poble, i la vida social de les persones majors de 18 anys per aquest motiu, 

juntament amb els estudis, es realitza fora del poble.  

 Respecte a les relacions entre el jovent, els professionals indiquen que cada cop 

més es registren més casos d’assetjament a les xarxes socials. Unes relacions 

socials cada cop més marcades per actituds masclistes.  
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8. Conclusions diagnosi. 

Després de treballar amb les dades que ha aportat l’Anàlisi de les Polítiques de 

Joventut i les dades de l’Anàlisi de la Realitat Juvenil, estem en disposició de presentar 

les conclusions de la diagnosi.  

L’objectiu de les conclusions que presentem no és disposar d’un retrat robot de les 

persones joves o de les polítiques de joventut de Matadepera, sinó destacar aquells 

aspectes que més incidència tenen en la població jove i que han de ser objecte 

d’anàlisi d’aquest propi Pla per tal d’ajustar les propostes a les necessitats del 

col·lectiu jove. 

Cal tenir en compte que les conclusions són tan sols un abstracte del conjunt de la 

informació recollida a la diagnosi. Per entendre el resultat d’aquesta, així com les 

conclusions derivades, cal conèixer el contingut íntegre del document; d’altra manera 

es podria tractar d’una visió parcial o esbiaixada. 

 

Metodologia 

Per a extreure les conclusions que presentem s’han contrastat les dades recollides a 

l’Anàlisi de la Realitat Juvenil (principalment dades quantitatives, dades qualitatives i 

enquesta), amb les dades de l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut (principalment 

l’anàlisi de les polítiques actives realitzades). 
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Conclusions  

Evolució de la població 

L’estructura de població el 2017 a Matadepera, amb 9186 habitants, es caracteritza 

per: 

 Tenir una mitjana de població lleugerament inferior a la comarca, 40,33 anys.  

 Una taxa de joventut superior a la comarca en gairebé dos punts percentuals. 

 Amb un creixement natural pel període 2013-2015 negatiu.  

 

En comparativa amb la comarca i Catalunya, Matadepera experimenta un gran 

creixement entre 1986 i 2006. El pic més alt el trobem el 1986 com s’apuntava 

anteriorment i partir del 1991 el creixement es redueix en un 6%, però en uns 

percentatges molt superiors a la comarca i Catalunya. A Matadepera el boom 

demogràfic té lloc vint anys abans que a la comarca, molt probablement per l’arribada 

d’altres municipis propers, especialment de Sabadell i Terrassa.  

A partir del 2006 a nivell comarcal i de Catalunya s’experimenta un gran creixement 

demogràfic, però lluny dels percentatges de Matadepera. A nivell municipal però, la 

tendència a partir del 2006 es una reducció dràstica del ritme de creixement, en 

especial el 2011. No obstant, entre 2011 i 2016 el ritme de creixement es manté 

lleugerament (i en taxes superiors a la comarca i Catalunya), i es redueix a la meitat 

gairebé el 2017.   

 

 Piràmide de població 

 Respecte a la base de la piràmide (la població infantil), Matadepera té una població 

de 10 a 14 anys superior que els grups d’edat anteriors. Aquets fenomen 

probablement respongui a l’arribada de famílies al poble en els anys anteriors.  

 La població de 10 a 14 anys és superior també en les franges posteriors, des dels 

15 als 29 anys. Un fet que suposa que ens els propers anys hi haurà una entrada 

de persones joves, i de preadolescents important i a tenir en compte en les 

polítiques de joventut. No obstant, al Vallès Occidental el grup més nombrós és de 
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5 a 9 anys i en els propers anys l’entrada de persones joves no serà tan acusada 

com a Matadepera.  

 La tendència de la població jove és que el grup més nombrós és el de 15 a 19 

anys i es redueix progressivament en els grups més grans d’edat.    

 

Població jove 

El 2017, Matadepera té una població jove del 16,2%, però si tenim en compte la franja 

d’edat a partir dels 12 anys, aquest percentatge es situa en un 22,5%. Si fem una 

comparativa, el percentatge de Matadepera es situa en gairebé dos punts percentuals 

entre la comarca i Catalunya.  

Per edats, els grups més nombrosos són els de 12 a 18 anys, que suposen el 45% de 

la població jove. I dins d’aquest grup, es troben més persones joves a la franja de 12 i 

14 anys. De la resta de persones joves, els grups de 19 a 23 anys i de 24 a 29 anys 

tenen el mateix pes respecte a la població jove total.  

 

Població jove segons els nuclis de població 

Si tenim en compte la població jove en els nuclis de població, podem observar que: 

 La població jove es concentra sobretot al nucli central (el 20%), seguit del Pla de 

Sant Llorenç, Les Pedritxes i Can Solà del Racó (un 10% respectivament).  

 Per grups d’edat i en nombres absoluts, la majoria de les persones joves en totes 

les franges d’edat s’ubiquen al nucli central perquè és el més poblat. Però si aïllem 

el “poble”, per franges d’edat els més nombrosos els trobem a: 

o Entre 12 i 16 anys al Pla de Sant Llorenç i Cavall Bernat. 

o Entre 17 i 21 anys al Can Solà del Racó i Les Pedritxes. 

o Entre 22 i 25 anys al Pla de Sant Llorenç i Cavall Bernat. 

o I entre 26 i 29 anys al Pla de Sant Llorenç i Can Solà del Racó.  

Naturalesa de la població 

El 2017 es registraven tan sols un 2,73% de la població total com a persones 

estrangeres, el que suposa un augment només del 0,37% respecte al 2015. De les 

persones estrangeres, les cinc principals nacionalitats són l’europea i americana. En el 
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cas de Matadepera les migracions externes no són tan importants, com probablement 

ho siguin les internes, ja siguin dins de la mateixa comarca o de Barcelona.  

En comparació amb la comarca i Catalunya, Matadepera té una taxa de població jove 

nascuda a l’estranger molt per sota. El 2017, parlem d’una diferència d’un 15% en 

relació a la comarca, i d’un 23% en relació a Catalunya. Tot i que s’apunta un lleuger 

augment al 2012, només és d’un 1,8%; i el 2017 torna a disminuir situant-se en un 

4,88%.  

Trajectòria educativa 

 Algunes de les persones joves destaquen la manca d’espais per estudiar o fer 

treballs en grup, i destaquen el fet que algunes persones joves fins i tot van a la 

Biblioteca de Terrassa a estudiar.  

 Des de l’institut es destaca entre d’altres valors a treballar en les persones joves la 

immediatesa, que moltes vegades no va en coordinació amb els tempos de 

l’administració, que són massa lents. I en el cas de l’institut, un handicap important 

a tenir en compte és el fet que l’educació es deixa en mans de l’escola per part de 

les famílies, no hi ha un treball conjunt, en general, entre les famílies i l’institut en 

l’educació de les persones joves.  

Trajectòria laboral 

Des d’una perspectiva d’evolució temporal, Matadepera segueix una tendència 

d’evolució de l’atur diferent a la comarcal i de Catalunya. Mentre que als altres territoris 

la taxa d’atur es redueix progressivament fins el 2016 i augmenta lleugerament en els 

dos anys posteriors, a Matadepera es dóna una davallada important de la taxa d’atur el 

2014 i un increment de tres punts percentuals el 2016. Any a partir del qual torna a 

reduir-se.  

Per grups d’edat de persones joves, el que presenta una taxa d’atur més elevada és el 

de 16 a 24 anys, amb un 6,15% i que s’ha incrementat en un 7,14% anual. Mentre que 

la taxa d’atur del grup d’edat de 25  a 34 anys s’ha reduït en un 13,11% anualment, 

ubicant-la en un 3,8%.  

Transició domiciliària 

 S’identifiquen com a possibles motius pels quals les persones joves marxen del 

poble: 
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 Les dificultats dels joves per poder emancipar-se pels preus de lloguer i les 

expectatives laborals. 

 La proximitat amb altres poblacions: les persones joves es desplacen a estudiar o 

treballar a aquestes poblacions, i es queden a viure en aquests municipis. 

 

Oci - Cultura 

 En general, la demanda principal és una major oferta d’oci per a persones joves. 

La sensació és que els menors de 16 es queden al poble perquè no poden marxar 

en transport públic, però no tenen una oferta específica per a ells. Mentre que els 

majors de 16 marxen del poble en transport públic i els majors de 18 tenen encara 

més marge de moviment.  

 La programació cultural no arriba al públic jove, i la percepció és que el motiu no és 

pas econòmic, sinó que no coincideix amb l’interès del jovent, horaris, espais, etc. 

 S’ha de tenir en compte que l’Hotel, espai jove és un espai al que hi van moltes 

persones joves, i és molt conegut per la tasca de difusió que s’ha realitzat i la 

consolidació de l’espai a través de les activitats. No obstant, és un públic jove 

(normalment menor de 16 anys) i està consolidat. 

 Des de la Regidoria de Joventut té una programació cultural consolidada i que 

respon als interessos i demandes de les persones joves ja que es recullen 

propostes a través del PIDCE i dels delegats i delegades. Un exemple és la batalla 

de galls que s’organitzen a l’Hotel Espai Jove, els Dijous a l’hotel, el cine, el Quan 

Cau La Nit...  

 Les persones joves tenen moltes extraescolars i disposen de poc temps entre 

setmana per fer activitats extraescolars.  

 

Participació i Associacionisme 

 Les demandes que realitzen les entitats en general són: 

 Donar visibilitat a les entitats entre el públic jove.  

 Major recolzament econòmic.  

 Sala d’assaig, en el cas per exemple de la Banda.  

 Cedir algun tipus de transport que puguin utilitzar algun dissabte per poder moure 

els nens a fer altres activitats fora de Matadepera, en el cas de l’esplai. 
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 Major disponibilitat de les instal·lacions esportives municipals respecte als horaris i 

dies disponibles.  

 Dificultat per incloure el jovent en les entitats.  

 Treballar pel relleu generacional dins de l’entitat.  

 Necessitat d’una major coordinació entre entitats i entre les entitats juvenils i la 

Regidoria de Joventut.  

 

Vida Saludable 

 Es registren cada cop més casos d’ansietat, relacionats amb la poca tolerància a la 

frustració. 

 Al programa salut escola de l’Institut de Matadepera es registren cada cop més 

consultes (10 consultes més respecte al curs anterior), i relacionades amb les 

malalties mentals i sexualitat. 

 Es percep una tendència a l’alça de trastorns alimentaris, que exploten normalment 

quan estudien batxillerat. 

 En temes de sexualitat, s’inicien abans i de qualsevol manera. Alguns 

professionals destaquen la pressió de les amigues per mantenir relacions sexuals 

més joves. 

 Es registra un repunt important de les malalties de transmissió sexual. 

 

Cohesió social - Equilibri territorial 

 Hi ha un contrast entre persones joves amb un perfil socioeconòmic elevat i un 

altre que no ho és tant. Aquest contrast no és un element de confrontació entre el 

jovent però sí que està latent en determinats cercles i temes.  

 El transport és una qüestió que s’ha posat de manifest en totes les accions 

participatives amb el jovent, excepte amb el grup de discussió de l’Escola La Mola 

– Montcau. La majoria de demandes es centren en la manca de coordinació entre 

els horaris de transport públic i els estudis, i la freqüència de pas.  

 La percepció d’algunes persones participants és que “Matadepera és un poble 

dormitori, sense espais comunitaris ni punts de trobada juvenils i amb unes entitats 

amb dificultats per dur a terme les seves activitats més enllà d’algun dia puntual”. 

Tots aquestes factors dificulten l’arrelament al poble del jovent.  
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 S’ha de tenir en compte que l’oferta laboral es concentra majoritàriament fora del 

poble, i la vida social de les persones majors de 18 anys per aquest motiu, 

juntament amb els estudis, es realitza fora del poble.  

 Respecte a les relacions entre el jovent, els professionals indiquen que cada cop 

més es registren més casos d’assetjament a les xarxes socials. Unes relacions 

socials cada cop més marcades per actituds masclistes.  
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DISSENY 
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9. Objectius estratègics. 

La concreció de la missió i dels objectius del present PLJ, així com el recull de les 

propostes, són el pas natural que succeeix a la fase de diagnosi, que ha permès conèixer 

en detall la realitat del col·lectiu jove a través de l’Anàlisi de la Realitat Juvenil i les accions 

existents a partir de l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut. Per a l’elaboració de la fase de 

disseny, i concretament de l’apartat d’objectius estratègics i propostes, s’han tingut en 

compte -tal i com s’ha esmentat- els principis rectors de qualitat, participació, transformació 

i integralitat que marca el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010- 2020 i que 

permeten dotar al document que ens ocupa de la necessària rigor i correspondència. Un 

cop tancada la diagnosi i elaborades les conclusions, aquestes han estat utilitzades per 

fonamentar el treball de propostes.  

 

Objectius estratègics   

Derivats de la missió i dels resultats de la diagnosi, s’estableixen els objectius estratègics 

que orientaran el treball de disseny, la concreció dels programes i les polítiques de joventut 

del municipi en el seu conjunt. Són:  

 Introduir la perspectiva juvenil en les polítiques d’emancipació. 

 Fomentar la participació juvenil, consolidant els espais de participació existents, 

acompanyant i treballant conjuntament amb les entitats juvenils, i obrint noves vies de 

participació. 

 Consolidar l’Hotel, espai jove com a espai de referència entre el jovent i ampliar el 

públic diana.  
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10. Propostes. 

Un cop elaborada i analitzada la diagnosi, i redactats els objectius estratègics s'endega la 

fase de propostes. La fase de propostes, com en el cas de la fase de diagnosi, requereix 

de la participació dels i les agents vinculats a les polítiques de joventut, i dels i les 

persones joves.  

Les propostes recollides, basades en la diagnosi, han de permetre donar resposta a les 

necessitats detectades. Serà en un segon moment en què les propostes recollides de 

forma més o menys desordenada es recolliran en programes que determinaran les 

principals actuacions de la Regidoria.  

 

Metodologia  

Amb l’objectiu d’oferir una visualització fàcil del procés i de les seves actuacions 

presentem a continuació una cronologia detallada: 

Data Acció 

07/02/2018 Grup de discussió a l’Institut Públic de Matadepera 

15/02/2018 Grup de discussió a Escola Montcau La Mola 

17/02/2018 Acció participativa organitzada conjuntament amb les entitats i el Grup 

Motor destinada a persones joves 
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20/03/2018 Reunió estratègica amb la Regidoria de Joventut 

20/03/2018 Reunió d’avaluació del procés d’elaboració del PLJ amb el Grup Motor  

 APORTACIONS ON LINE DE GIAM-ADF, Esplai Sant Joan, la Banda de 

Matadepera i Els Pins. 

 

L’acció participativa amb les persones joves es va dissenyar i implementar 

conjuntament amb les entitats juvenils. Des del Grup Motor, en el qual estaven 

representades les entitats juvenils, es va impulsar l’acció. Aquesta va poder arribar a 

persones joves majors de 18 anys i que fins ara no estaven identificades, així com 

treballar més properament amb algunes entitats.   
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Les propostes  

Sota aquestes línies es recullen totes les propostes sorgides de les diferents sessions de 

treball realitzades.  

REPTE PROPOSTA 

Aconseguir 

l’èxit en la 

trajectòria 

educativa de la 

joventut 

BIBLIOTECA: 

 Ampliar més els horaris de la biblioteca. 

 Establir un vincle més profund amb els joves usuaris, que els joves 

tinguin sentiment de pertinença amb l’HOTEL.  

 Crear assemblees per prendre decisions sobre l’espai i la seva 

programació. 

 Potenciar les activitats artístiques, prioritzar accions que deixin 

empremta en els joves i en el poble.  

 Enfortir els vincles amb l’Institut Matadepera.  

 Fer créixer la relació amb l’escola el Montcau.   

 Millorar la comunicació en xarxes socials.  

 Apropar el missatge i discurs als joves.   

 Aules d'estudi en èpoques d’exàmens (gener i juny sobretot) 

 Club de Lectura per adolescents. 

 Taller de robòtica per a joves (12-16 anys). 

 Ampliar la franja horària de préstec de la biblioteca 

 Obrir la biblioteca els dissabtes i diumenges en èpoques d’exàmens. 

 

MILLORAR LES XERRADES A L’INSTITUT: 

 Sobre temàtiques de sexualitat, gènere, immigració, valors 

participatius 

 No fer-les només un cop l’any 

 Xerrades més pràctiques que no pas teòriques 

 Que participin persones explicant la seva experiència 

 Xerrades tecnològiques (producció de so, tallers musicals, 

innovacions,...). 

 

ACOMPANYAMENT: 

 Orientació sobre estudis superiors i estudis estrangers, i que sigui un 

servei personalitzat 

 Assessorament d’estudis superiors. 

 Orientació professional personalitzada. 

 

IDIOMES: 

 Una escola pública d’idiomes 

 Classes subvenciones d’idiomes 

 

EDUCACIÓ: 

 Més espais per estudiar en èpoques d’exàmens 

 Oferir beques per estudiar 

 Ajudes de l’Ajuntament per fer cursos de monitor/a i director/a de 

lleure. 

 Ajudes econòmiques per pagar els llibres.  
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REPTE 

 

PROPOSTA 

Transició 

domiciliària 

 Augmentar el número d’habitatges de protecció oficial, per joves i no 

tant joves, a un preu de llogues social assequible. 

 Habilitar, pressionant les immobiliàries o creant un parc públic, 

habitatges per compartir entre la gent jove. Combatre 

l’estigmatització que existeix sobre aquesta opció a Matadepera. 

 Obligar a la banca propietària d’habitatges buits a posar-los a lloguer 

social, com han fet ja altres municipis. Això ha d’ajudar a disminuir 

l’elevadíssim preu de l’habitatge. 

 Habitatges més econòmics pel jovent. 
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REPTE 

 

PROPOSTA 

Oci i cultura 

FESTA MAJOR: 

 “autos de choque” 

 Barraques al costat de la riera 

 Tornar a fer activitats de dia de Festa Major. 

 

ORGANITZAR A L’HOTEL, ESPAI JOVE: 

 Els dissabtes tarda – nit pel·lícules i concursos  

 Obrir tota una nit 

 Posar futbolín, billar, sofàs... 

 Obrir fins a més tard 

 Veure el futbol  

 

SORTIDES PEL JOVENT: 

 Esquiada  

 Acampada 

 

ACTIVITATS DE CAP DE SETMANA: 

 Organitzar chill out els divendres i dissabtes de 20 a 24h. 

 Més activitats nocturnes divendres i dissabtes. 

 

ACTIVITATS ENTRE SETMANA: 

 Taller d’activitats de circ els divendres tarda 

 Cinefòrum a L’Hotel els dimarts a partir de les 22h.  

 Jam sessions a L’Hotel els divendres a partir de les 22h.  

 

ACTIVITATS A L’ESTIU: 

 Cinema a la fresca a l’estiu. Les votacions de les pel·lícules es 

podrien fer per Instagram. 

 Fer una festa d’aigua en què es podria fer: piscina fins a la nit + 

cinema + sopar. 

 Organitzar activitats a la piscina.  

 Concerts i zona d’acampada a l’estiu. 

 Anar tres dies a Portaventura a final de curs, subvencionat un 

percentatge per l’Ajuntament 

 

ALTRES ACTIVITATS: 

 Organitzar una casa del terror 

 Concurs de fotografia de fotos del poble 

 Tallers de cuina 

 Més activitats culturals a l’aire lliure durant tot l’any. 

 Taller de DJ. 

 Concert d’electrònica.  

 Crear un grup de teatre social que treballi temes d’actualitat. Els 

assajos es podrien fer a L’Hotel, espai jove.  

 Major oferta d'oci en funció dels interessos, ja que la majoria acaben 

baixant a Terrassa i es podria aprofitar el context territorial d'aquí. 

 

ALTRES: 
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 Més festes al poble com per exemple obrir el Pavelló  

 Adequar un espai tancat per fer concerts.  

 Creació d’un centre d’art. Un possible lloc seria el local de la Guardia 

Civil. 

 Més festes.  

 Espai per a joves en què es puguin fer xerrades i concerts.  

 Crear algun espai on diferents joves de diferents entitats poguessin 

compartir xerrades, cursos, activitats, sobre temes relacionats amb 

interessos dels joves. També, on es pogués portar grups de música, 

obres de teatre... 

 

COMUNICACIÓ: 

 Millorar les xarxes socials perquè arribi la informació al jovent. 
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REPTE 

 

PROPOSTA 

Participació i 

associacionisme 

ENTITATS JUVENILS 

 Valorar i reconèixer públicament com es mereixen les entitats 

juvenils del poble i les seves activitats. Apuntalar-les per generar més 

arrelament.  

 Posar l’Ajuntament al servei de les entitats del poble, i no a la 

inversa. Ajudar-les i defensar-les, però en cap cas voler-ne controlar 

l’activitat ni la seva dinàmica. 

 Crear i defensar espais comunitaris que serveixin de punt de trobada 

entre les entitats, els seus membres i tota la possible gent que pugui 

ser propera a elles.  

 Crear una entitat de joves de l’institut de Matadepera. 

 Que els Pins sigui acceptat per part de l’Ajuntament i que sigui un 

lloc per organitzar festes i reunions de joves.  

 Millorar la coordinació entre Els Pins i l’Ajuntament  

 Crear una comissió de joves que inclogui jovent a títol individual, 

entitats joves, etc. 

 Més coordinació entre entitats 

 Més subvencions per les entitats.  

 Promoure l’autoorganització de les entitats juvenils.  

 Promoure les entitats juvenils a les escoles i instituts.  

 Xerrades sobre temes actuals per les entitats juvenils com 

feminisme, medi ambient, assetjament escolar, etc. 

 

 

PARTICIPACIÓ JUVENIL 

 Crear un òrgan estable de participació juvenil 

 Fer el Pla Local de Joventut més sovint 

 Escoltar més sovint les propostes del jovent i informar millor sobre 

l’oportunitat de fer participar-hi 

 Creació d’una comissió de joves que organitzi festes.  

 Agilitzar la comunicació perquè les demandes del jovent siguin 

escoltades. 
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REPTE 

 

PROPOSTA 

Vida saludable 

 S’haurien d’invertir esforços en la prevenció en temes de sexualitat i 

conductes de risc en la franja de 12 anys. 

 Proposar activitats de muntanya, excursions, escalada...amb 

monitors especialitzats per fer amb nens i joves. 

 Millorar les instal·lacions esportives, ampliar més les activitats 

dirigides i el material. 

 Crear una consulta jove que garanteixi l’anonimat, però que no sigui 

on line perquè el consideren massa fred  

 Col·locar desfibril·ladors a l’institut i fer cursos de primers auxilis  

 Posar una màquina de condons als lavabos de l’institut, la plaça, el 

pavelló i llocs estratègics durant les festes 

 Tornejos en els ponts i diumenges tarda. 

 Descomptes a l’entrada a la piscina. 

 Curs d’arts marcials i boxa els divendres tarda 

 Excursió al parc natural. 

 Baixada amb longboard del poble. 

 Zona de cal·listènia. 

 Tornejos d’esport. 

 Hort municipal al golf.  

 Construir un parc tipus Vallaparadís al golf.  

 Més activitats esportives a l’aire lliure durant tot l’any.  

 Ampliar les instal·lacions esportives, les activitats dirigides i el 

material.  

 Organitzar activitats de natura. 

 Conscienciació cívica (evitar el trencament del mobiliari urbà, 

consum d'alcohol i/o drogues i tria d'un líders juvenils amb capacitat 

de negociació pactada). 
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REPTE 

 

PROPOSTA 

Cohesió social - 

Equilibri 

territorial 

EQUIPAMENTS 

 Obrir la pista de pavelló durant el cap de setmana i primavera i estiu. 

 Reformar Pep Ventura. 

 Aprofitar el camp de golf per fer activitats per al jovent.  

 Millorar el camp de hoquei. 

 

TRANSPORT  

 Millorar el bus nit els caps de setmana i festius 

 Fer arribar el tren fins a Matadepera 

 Millorar els horaris dels autobusos i que coincideixin amb els horaris 

escolars i coordinats amb el tren  

 Preus més econòmics  

 Que el bus des de Terrassa arribi a les 7:45h. per poder entrar a 

l’institut a les 8 del matí 

 Adaptar els horaris de l’autobús als de l’institut.  

 Promoure el bus nocturn posant els horaris a la Gaseta i la parada de 

plaça Sant Jordi.  

 

ESPAIS PER A JOVES 

 Permetre la existència de punts de trobada, siguin amb ànims de 

lucre o no, al poble. La falta de punts de trobada entre els joves en 

dificulta el seu dinamisme. Espais quotidians on pugui haver-hi joc, 

vida, música, etc. 

 Defensa dels espais autogestionats, ja existents al poble, com el 

Casal Popular Els Pins. Aquests espais aporten vida i activitat, però 

alhora són eines d’aprenentatge, responsabilitat i arrelament entre el 

jovent. Cal fer-ne un reconeixement públic així com permetre i valorar 

la seva activitat, sense intervenir-hi. 

 Fer un espai de trobada els divendres i dissabtes tarda 

 Ampliar l’Hotel, espai jove. 

 Fer espais per a joves 

 Posar un futbolin i billar a L’Hotel, espai jove. 

 Que la temporada de l’Hotel sigui més llarga.  

 

ENTORN 

 Jornades a l'institut  i escoles de primària sobre prevenció d'incendis. 

 Activitats conjuntes de neteges de deixalles de zones verdes que 

també ajuden a prendre consciencia sobre l'entorn en que vivim. 

 Crear espais adients per a les seves activitats, tot i que cal tenir en 

compte, les característiques del municipi (principalment residencial) i 

respectant el descans veïnal. 
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COHESIÓ SOCIAL 

 Activitats intergeneracionals. 

 Xerrades sobre LGTBI i feminisme, però en un format més 

participatiu. 

 Projectes en comunitat en què el jovent es pugui sentir inclòs com 

per exemple els horts comunitaris, casal popular, Festa Major, etc. 

 

EL POBLE 

 Habilitar una plaça d’aparcament privilegiada i exclusiva per a cotxes 

elèctrics. 

 Millorar el semàfor de l’IES Matadepera perquè sempre està en 

ambre i hi ha problemes amb els cotxes perquè no es paren.  

 Col·locar un pas de vianants davant del CD Terrassa.  

 Carretera de Matadepera: 

- Posar voreres 

- Construir un carril bici 

- Millorar la il·luminació  

 

 Treure el sot del carrer Coll de l’ós 

 Arreglar la carretera entre el carrer Fogaroses i el carrer Transversal 
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11. Programes. 

En aquest apartat es plantegen les primeres concrecions pràctiques de tot el procés 

d'elaboració del nou PLJ. Els programes tenen com a objectiu ordenar les propostes 

recollides al llarg del procés i dotar-les de sentit i context. Responen a les necessitats 

detectades, així com a les principals línies estratègiques determinades per la pròpia 

regidoria, i en faciliten l'aplicació.  

Totes les propostes derivades de la diagnosi han estat treballades per part de l’equip de la 

regidoria amb l’objectiu de definir la seva viabilitat, garantir el lligam amb els objectius 

estratègics, així com detectar necessitats descobertes i donar-hi les respostes adequades. 

Tal i com pertoca les propostes s’han agrupat en programes per tal de facilitar la 

planificació, l’execució i el seguiment del Pla Local de Joventut.  

 

Prioritats  

Les grans prioritats a treballar en aquest Pla Local són les següents:  

 Consolidació de l’Hotel, espai jove. 

 Participació i dinamització juvenil, i cohesió entre el jovent del poble.  

 Recolzament a les entitats juvenils.  

 Introduir la perspectiva juvenil en les polítiques municipals. 

 Incorporar la perspectiva de gènere a la Regidoria de Joventut. 
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CONSOLIDACIÓ DE L’HOTEL, ESPAI JOVE.  

Repte No treballa de forma directa cap dels reptes del PNJC, sinó que incideix en 

els espais que han de fer possible treballar-los. 

 

Relacions El programa té relació amb la resta de programes i amb les actuacions que 

es portin a terme des de les entitats, en especial les juvenils, instituts, i altres 

àrees de l’Ajuntament. 

 

Descripció  El projecte treballa els principis rectors de participació, integralitat i qualitat. 

 

Objectius 

generals 

Consolidar l’Hotel, espai jove com a espai de trobada i de referència juvenil. 

Objectius 

específics 

 Apoderar, orientar i acompanyar la persona jove en el seu procés 

educatiu, a fi d’afavorir la realització del seu projecte de vida i la seva 

autonomia personal. 

 Augmentar l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que 

contribueixin a la promoció de la salut de les persones joves. 

 Disminuir les conductes de risc associades a la salut en tots els àmbits 

que afecten les persones joves: salut física i mental, afectiva i sexual, 

laboral, social, alimentària, etc. 

 Fomentar una cultura participativa i la predisposició dels i de les joves a 

adoptar posicions més actives, compromeses i crítiques amb el seu 

entorn 

 Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar 

l’organització de les persones joves i canalitzar la seva participació. 

 Fomentar l’ús de l’espai públic de les nostres viles i ciutats com a formes 

d’expressió de la col·lectivitat. 

 Potenciar la difusió de l'espai i la seva oferta d'activitats.  

 Incrementar l’oferta d’activitats dirigides a joves.  

 Millorar la comunicació i la difusió de les activitats i projectes de la 

Regidoria de Joventut. 

Actuacions ACOMPANYAMENT  

 Orientació sobre estudis superiors i estudis estrangers, i que sigui un 

servei personalitzat 

 Orientació professional personalitzada. 

 Assessorament on line en temes laborals. 

 Punt d’Informació Juvenil. 

 

CONSOLIDACIÓ DE L’OFERTA CULTURAL DE L’HOTEL, ESPAI JOVE 

 Consolidar l’oferta d’activitats destinada a persones joves menors de 18 

anys. 
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 Ampliar l’oferta d’activitats per a persones joves majors de 18 anys. 

 Diversificar la temàtica d’activitats i els horaris. 

 Algunes de les propostes poden  ser: 

o Tarda – nit de pel·lícules i concursos. 

o Veure el futbol  

o Organitzar chill out els divendres i dissabtes 

o Més activitats nocturnes divendres i dissabtes. 

o Cinefòrum 

o Jam sessions 

o Taller d’activitats de circ 

o Activitats d’estiu: cinema a la fresca a l’estiu, piscina fins a la nit 

+ cinema + sopar, activitats a la piscina, concerts i zona 

d’acampada a l’estiu,... 

o Concurs de fotografia 

o Taller de DJ 
o Concert d’electrònica 
o Organitzar una casa del terror 

o Tallers de cuina 

o Curs d’arts marcials i boxa 

 

 Adaptar l’Hotel, espai jove: 

o Posar futbolín, billar, sofàs... 

o Obrir fins a més tard 

o Millorar la comunicació en xarxes socials 

 

 Desenvolupar una nova campanya de difusió de l’espai. 

 

Metodologia Alguns dels principis en els quals es basarà la metodologia són: 

 El coneixement constant de la realitat juvenil que permeti l’adaptació de 

les accions a la realitat. 

 La innovació com a elements presents en la implementació de les 

accions.   

 Afavorir l’apoderament i participació de les persones joves. 

 La transversalitat i treball en xarxa amb els actors implicats. 

Destinataris Persones joves entre 12 i 29 anys. 

 

Agents implicats Regidoria de Joventut, entitats juvenils i persones joves a títol individual. 

 

Moments 

d’avaluació 

 Avaluació anual de valoració de les estratègies portades a terme així 

com de les oportunitats d’intervenció generades. 

 Avaluació final de l’impacte generat per les accions portades a terme. 

 

Recursos 

humans 

Tècnica de joventut i dinamitzador juvenil. 

Infraestructura L’Hotel, espai jove. 
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DINAMITZACIÓ JUVENIL. 

 

Repte El programa Cohesió i dinamització juvenil recull una sèrie de propostes 

que volen treballar la vinculació de les persones joves amb el poble i la 

cohesió dins del col·lectiu jove. Així doncs, es té en compte el repte 7 del 

PNJC, "d'impuls de la cohesió social, la societat intercultural i la 

convivència" i el repte 5 “Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament 

personal i la participació en allò col·lectiu de les persones joves”. 

 

Relacions El programa té relació amb la resta de programes i projectes municipals.  

 

Descripció  El programa treballa sobretot els principis rectors de participació i 

transformació. Els principis rectors s’inclouen en aquest programa com a 

metodologia per a la implementació de les accions. 

 

Objectius 

generals 

 Treballar per la cohesió i dinamització juvenil. 

 Donar suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i 

xarxes socials que canalitzen la participació de la gent jove. 

 Promoure la vida saludable de les persones joves. 

 

Objectius 

específics 

 Promocionar els valors de respecte i igualtat entre persones joves. 

 Promocionar espais de trobada entre els diferents col·lectius de 

joves per avançar en l’acceptació i el respecte a la diversitat.  

 Promocionar la convivència, la resolució de conflictes, la prevenció 

de violències i la solidaritat entre les persones joves. 

Actuacions  Implementar un projecte de participació juvenil que permeti 

dinamitzar el jovent i cohesionar els diferents perfils. 

 Creació d’un òrgan estable de participació a cada institut per 

canalitzar les demandes i necessitats de les persones joves, i crear 

una plataforma de treball conjunt entre els dos instituts.  

 Consolidar el PIDCES. 

 Crear una comissió de joves que inclogui jovent a títol individual, 

entitats joves, etc. que impulsi projectes comunitaris municipals com 

la Festa Major, festes, etc. 

 Portar a terme accions de cohesió i coneixença entre el jovent com 

per exemple: 

o Sortides temàtiques (esquiada, acampada, activitats de 

muntanya, excursions, escalada... 

o Tornejos de futbol. 

o Zona d’esport a l’aire lliure. 

o Activitats intergeneracional. 

o Xerrades sobre LGTBI i feminisme, però en un format més 

participatiu. 
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Metodologia Alguns dels principis en els quals es basarà la metodologia són: 

 El coneixement constant de la realitat juvenil que permeti l’adaptació 

de les accions a la realitat. 

 La innovació com a elements presents en la implementació de les 

accions.   

 Afavorir l’apoderament i participació de les persones joves. 

 La transversalitat i treball en xarxa amb els actors implicats. 

 

Destinataris El programa s'adreça al conjunt de la població jove de 12 a 30 anys, amb 

especial èmfasi a les entitats juvenils, persones joves que participen dels 

òrgans de participació existents i persones joves estudiants als instituts. 

 

Agents implicats El lideratge recau en la Regidoria de Joventut i comptaria amb la 

col·laboració d’altres àrees de l’Ajuntament, entitats juvenils i institut. 

 

Moments 

d’avaluació 

 Avaluació específica que permeti l’avaluació de cada activitat que 

permeti el feedback entre les persones participants i organitzadores 

de cadascuna. La metodologia fa ús de tècniques quantitatives en 

base a indicadors, i qualitatives. 

 Avaluació anual del programa entre les persones participants i 

organitzadores que permeti adaptar el programa i dotar-lo de 

continuïtat responent als objectius marcats i les necessitats 

detectades. 

 

Recursos 

humans 

Tècnica de Joventut i dinamitzador juvenil. 
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RECOLZAMENT A LES ENTITATS JUVENILS I ALS GRUPS 

INFORMALS DE JOVES. 

 

Repte El programa es centra en el repte 5 “Avançar cap a l’autonomia, el 

desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les persones 

joves”. 

 

Relacions El programa té relació amb la resta de programes i amb les accions portades 

a terme per: 

 Programes i activitats de l’Institut. 

 Entitats juvenils. 

 Entitats del municipi. 

 Altres àrees de l’Ajuntament.  

 

Descripció  El programa treballa sobretot els principis rectors de participació i 

transformació. Els principis rectors s’inclouen en aquest programa com a 

metodologia per a la implementació de les accions. 

 

Objectius 

generals 

 Treballar per la cohesió i dinamització juvenil. 

 Apoderar, donar suport, acompanyar i capacitar (en l’àmbit conceptual, 

procedimental i actitudinal) les persones joves per a la seva implicació 

crítica, activista voluntària i responsable en un context local i global. 

 Incidència sobre els factors individuals que afecten la participació per 

fomentar la implicació i la mobilització de les persones joves i reduir les 

desigualtats en el perfil de joves actius. 

 Donar suport a les associacions juvenils, organitzacions, espais i xarxes 

socials que canalitzen la participació de la gent jove. 

 Apoderar i donar valor a la tasca de els entitats i dels col·lectius 

informals de joves. 

 

Objectius 

específics 

 Apoderar i donar protagonisme en les accions per a joves. 

 Oferir assessorament a les entitats. 

 Implicar a les entitats juvenils en els projectes  comunitaris. 

 Fomentar la participació a través del suport i el treball amb les entitats, 

els diferents col·lectius juvenils i els diferents espais de participació 

existents.  

 Fomentar el treball en xarxa i comunitari entre els diferents actors 

juvenils i socials, d’àmbit local, nacional i internacional. 
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Actuacions  Treballar per assolir més coordinació entre entitats i entres les entitats i 

la Regidoria de Joventut. 

 Promoure l’autoorganització de les entitats juvenils.  

 Promoure les entitats juvenils a les escoles i instituts.  

 Establir punts de trobada i col·laboració entre la Regidoria de Joventut i 

les entitats juvenils. 

 Crear sinergies de col·laboració entre les entitats en els projectes 

comunitaris.  

 Donar suport i acompanyament en la gestió de subvencions, difusió i 

comunicació, gestions, etc. 

 Reconèixer la tasca de les entitats. 

 

Metodologia Alguns dels principis en els quals es basarà la metodologia són: 

 El coneixement constant de la realitat juvenil que permeti l’adaptació de 

les accions a la realitat. 

 La innovació com a elements presents en la implementació de les 

accions.   

 Afavorir l’apoderament i participació de les persones joves. 

 La transversalitat i treball en xarxa amb els actors implicats. 

 

Destinataris El programa s'adreça al conjunt de la població jove de 12 a 30 anys, amb 

especial èmfasi a les entitats juvenils, seccions juvenils de les entitats 

municipals, persones joves que participen dels òrgans de participació 

existents i persones joves estudiants als instituts. 

 

Agents implicats El lideratge recau en la Regidoria de Joventut i comptaria amb la 

col·laboració d’altres àrees de l’Ajuntament, entitats juvenils i entitats 

municipals. 

 

Moments 

d’avaluació 

 Avaluació específica que permeti l’avaluació de cada activitat que 

permeti el feedback entre les persones participants i organitzadores de 

cadascuna. La metodologia fa ús de tècniques quantitatives en base a 

indicadors, i qualitatives. 

 Avaluació anual del programa entre les persones participants i 

organitzadores que permeti adaptar el programa i dotar-lo de continuïtat 

responent als objectius marcats i les necessitats detectades. 

 

Recursos 

humans 

Tècnica de joventut i dinamitzador. 
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INTRODUIR LA PERSPECTIVA JUVENIL EN LES POLÍTIQUES 

MUNICIPALS. 

 

Repte No treballa de forma directa cap dels reptes del PNJC, sinó que incideix en 

els espais que han de fer possible treballar-los. 

 

Relacions El programa té relació amb la resta de programes i de la resta de programes 

del municipi i la comarca. 

 

Descripció  El programa treballa sobretot els principis rectors de integralitat i 

transformació. Els principis rectors s’inclouen en aquest programa com a 

metodologia per a la implementació de les accions. 

 

Objectius 

generals 

Treballar per a la inclusió de la perspectiva juvenil en les polítiques públiques 

de Matadepera. 

 

Objectius 

específics 

 Visibilitzar aquells problemes estructurals que afecten les persones joves 

del municipi. 

 Adaptar els serveis municipals a les demandes i necessitats de les 

persones joves.  

 Promocionar actituds valors de conductes saludables i de respecte a 

l’entorn. 

 Millorar el transport públic i l’ús d’aquest per part de persones joves. 

 

Actuacions TRANSPORT 

 Millora dels horaris i adaptació d’aquests a les necessitats horàries de 

les persones joves. Com per exemple: 

o Coordinar els horaris del bus amb els de l’institut. 

o Millorar el bus nit els caps de setmana i festius. 

o Millorar la freqüència de pas de l’autobús. 

 

RELACIÓ AMB L’ENTORN 

 Jornades a l'institut  i escoles de primària sobre prevenció d'incendis. 

 Activitats conjuntes de neteges de deixalles de zones verdes. 

 

MILLORES AL POBLE 

 Millorar les instal·lacions esportives, ampliar més les activitats dirigides i 

el material. 

 Oferir descomptes a l’entrada a la piscina. 
 Ampliar les instal·lacions esportives, les activitats dirigides i el material.  

 Treballar per millorar les instal·lacions com per exemple:  

o Reformar Pep Ventura. 

o Millorar el camp de hoquei. 
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o Millorar el semàfor de l’IES Matadepera perquè sempre està en 

ambre i hi ha problemes amb els cotxes perquè no es paren.  

o Col·locar un pas de vianants davant del CD Terrassa.  

o Posar voreres, un carril bici i millorar la il·luminació a la carretera 

de Matadepera. 

o Treure el sot del carrer Coll de l’ós 

o Arreglar la carretera entre el carrer Fogaroses i el carrer 

Transversal 

 

ADAPTACIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS ALS INTERESSOS I 

DEMANDES DE LES PERSONES JOVES 

 Ampliar els horaris d’estudi de la biblioteca en èpoques d’exàmens.  

 Ampliar la franja horària de préstec de la biblioteca 

 Potenciar les activitats artístiques del jovent. 

 Millorar les xerrades a l’institut respecte a la temàtica a tractar, 

periodicitat i format.  

 Oferir ajudes per fer cursos de monitor/a i director/a de lleure. 

 

Metodologia Alguns dels principis en els quals es basarà la metodologia són: 

 El coneixement constant de la realitat juvenil que permeti l’adaptació de 

les accions a la realitat. 

 La innovació com a elements presents en la implementació de les 

accions.   

 La transversalitat i treball en xarxa amb els actors implicats. 

 La integralitat en quant als serveis i programes a l’abast de les persones 

joves. 

 

Destinataris Altres Regidories de l’Ajuntament, Consell Comarcal i altres organismes. 

 

Agents implicats Ajuntament, Consell Comarcal, altres organismes i entitats del poble. 

 

Moments 

d’avaluació 

Avaluació anual de valoració de les estratègies portades a terme així com de 

les oportunitats d’intervenció generades. 

Avaluació final de l’impacte generat per les accions portades a terme des del 

punt de vista de les persones joves com a usuàries, com dels actors que 

porten a terme les accions i/o programes.  

 

Recursos 

humans 

Tècnica de joventut  

Infraestructura Espais i equipaments municipals. 
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INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LA REGIDORIA 

DE JOVENTUT. 

 

Repte No treballa de forma directa cap dels reptes del PNJC, sinó que incideix en 

els espais que han de fer possible treballar-los. 

 

Relacions El programa té relació amb la resta de programes i de la resta de programes 

del municipi i la comarca. Vinculat al projecte 3 VOLTES de la Direcció 

General de Joventut. 

 

Descripció  El programa treballa sobretot els principis rectors de integralitat i 

transformació. Els principis rectors s’inclouen en aquest programa com a 

metodologia per a la implementació de les accions. 

 

Objectius 

generals 

Treballar per a incorporar la perspectiva de gènere a la Regidoria de 

Joventut de l’ajuntament de Matadepera. 

 

Objectius 

específics 

Dissenyar i implementar accions de promoció de la igualtat entre homes i 

dones, sobre diversitat sexuals i de gènere, i de prevenció de les violències 

masclistes amb joves. 

 

Actuacions -  Formació en clau de gènere pels professionals de Joventut. 

- Tallers a l’Institut 

- Anàlisi de l’organització i funcionament de la Regidoria de Joventut i de  

l’Hotel i de en clau de gènere 

- Disseny i implementació d’accions que converteixin l’Hotel en espais que 

tinguin en compte la perspectiva de gènere. 

- Assessoria o espai d’acompanyament emocional i atenció personalitzada 

per a joves. 

  

Metodologia Alguns dels principis en els quals es basarà la metodologia són: 

 El coneixement constant de la realitat juvenil que permeti l’adaptació de 

les accions a la realitat. 

 La innovació com a elements presents en la implementació de les 

accions.   

 La transversalitat i treball en xarxa amb els actors implicats. 

 La integralitat en quant als serveis i programes a l’abast de les persones 

joves. 

Destinataris El programa s’adreça al conjunt de la població jove de 12 a 30 anys, amb 

especial èmfasi a la població adolescent. 
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Agents implicats Ajuntament, Consell Comarcal, altres organismes i entitats del poble. 

 

Moments 

d’avaluació 

Avaluació anual de valoració de les estratègies portades a terme així com de 

les oportunitats d’intervenció generades. 

Avaluació final de l’impacte generat per les accions portades a terme des del 

punt de vista de les persones joves com a usuàries, com dels actors que 

porten a terme les accions i/o programes.  

 

Recursos 

humans 

Tècnica de joventut i dinamitzador juvenil. 

Infraestructura Espais i equipaments municipals. 
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12. Calendari. 
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CONSOLIDACIÓ DE L’HOTEL, ESPAI JOVE  

 

    2018       2019       2020       2021       

    Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

A
co

n
se

gu
ir

 l’
è

xi
t 

e
n

 

la
 t

ra
je

ct
ò

ri
a 

e
d

u
ca

ti
va

 

Orientació sobre estudis superiors i estudis estrangers, i que sigui un servei personalitzat 
                                

Orientació professional personalitzada. 
                                

Punt d’Informació Juvenil. 
                                

A
co

n
se

gu
ir

 
l’è

xi
t 

e
n

 la
 

tr
aj

e
ct

ò
ri

a 
la

b
o

ra
l Assessorament on line en temes laborals. 

                                

Punt d’Informació Juvenil. 
                                

A
co

n
se

gu
ir

 
l’è

xi
t 

a 
la

 

tr
an

si
ci

ó
 

d
o

m
ic

ili
àr

ia
 

Punt d’Informació Juvenil. 

                                

U
n

iv
er

sa
lit

za
r 

la
 c

u
lt

u
ra

 

e
n

tr
e

 la
 p

o
b

la
ci

ó
 ju

ve
n

il 

Consolidar l’oferta d’activitats destinada a persones joves menors de 18 anys. 
                                

Ampliar l’oferta d’activitats per a persones joves majors de 18 anys. 
                                

Diversificar la temàtica d’activitats i els horaris. 
                                

Adaptar l’Hotel, espai jove: 
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DINAMITZACIÓ JUVENIL 

 

    2018       2019       2020       2021       

    Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
 ju

ve
n

il 

Implementar un projecte de participació juvenil que permeti dinamitzar el jovent i 
cohesionar els diferents perfils. 

                                

Creació d’un òrgan estable de participació a cada institut per canalitzar les demandes i 
necessitats de les persones joves, i crear una plataforma de treball conjunt entre els dos 
instituts.  

                                

Consolidar el PIDCES. 

                                

Crear una comissió de joves. 

                                

Portar a terme accions de cohesió i coneixença entre el jovent. 
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RECOLZAMENT A LES ENTITATS JUVENILS I GRUPS INFORMALS DE PERSONES JOVES. 

    2018       2019       2020       2021       

    Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

P
ar

ti
ci

p
ac

ió
 ju

ve
n

il 

Treballar per assolir més coordinació entre entitats i entres les entitats i la Regidoria de 
Joventut. 

                                

Promoure l’autoorganització de les entitats juvenils.  

                                

Promoure les entitats juvenils a les escoles i instituts.  

                                

Establir punts de trobada i col·laboració entre la Regidoria de Joventut i les entitats 
juvenils. 

                                

Donar suport i acompanyament en la gestió de subvencions, difusió i comunicació, 
gestions, etc. 

                                

Reconèixer la tasca de les entitats. 

                                

Crear sinergies de col·laboració entre les entitats en els projectes comunitaris.  
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INTRODUIR LA PERSPECTIVA JUVENIL EN LES POLÍTIQUES MUNICIPALS 

    2018       2019       2020       2021       

    Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

A
co

n
se

gu
ir

 l’
è

xi
t 

e
n

 
la

 t
ra

je
ct

ò
ri

a 
e

d
u

ca
ti

va
 Ampliar els horaris d’estudi de la biblioteca en èpoques d’exàmens.                                  

Ampliar la franja horària de préstec de la biblioteca                                 

Oferir ajudes per fer cursos de monitor/a i director/a de lleure.                                 

U
n

iv
er

sa
lit

z

ar
 la

 c
u

lt
u

ra
 

e
n

tr
e

 la
 

p
o

b
la

ci
ó

 

ju
ve

n
il 

Potenciar les activitats artístiques del jovent.                                 

V
id

a 

sa
lu

d
ab

le
 

Millorar les xerrades a l’institut respecte a la temàtica a tractar, periodicitat i format.                                  

C
o

h
e

si
ó

 s
o

ci
al

 i 
te

rr
it

o
ri

al
 

Millora dels horaris i adaptació d’aquests a les necessitats horàries de les persones joves.                                  

Coordinar els horaris del bus amb els de l’institut.                                 

Millorar el bus nit els caps de setmana i festius.                                 

Millorar la freqüència de pas de l’autobús.                                 

Jornades a l'institut  i escoles de primària sobre prevenció d'incendis.                                 

Activitats conjuntes de neteges de deixalles de zones verdes.                                 

Millorar les instal·lacions esportives, ampliar més les activitats dirigides i el material.                                 

Oferir descomptes a l’entrada a la piscina.                                 

Ampliar les instal·lacions esportives, les activitats dirigides i el material.                                  

Treballar per millorar les instal·lacions.                                 
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INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A LA REGIDORIA DE JOVENTUT. 

 

    2018       2019       2020       2021       

    Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV Trim.I Trim.II Trim.III Trim.IV 

 

 en clau de gènere pels professionals de Joventut. Formació

 
                                

Tallers a l’Institut 

 
                                

Anàlisi de l’organització i funcionament de la Regidoria de Joventut i de  l’Hotel i de en 

clau de gènere 

                                 

Disseny i implementació d’accions que converteixin l’Hotel en espais que tinguin en 

compte la perspectiva de gènere. 

                                 

Assessoria o espai d’acompanyament emocional i atenció personalitzada per a joves. 

 
                                

 

- 
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Avaluació  
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S'han previst diversos òrgans i espais d’avaluació i seguiment que tenen com a 

objectiu garantir que el Pla es desenvolupa segons els criteris i terminis previstos. 

Alhora l'avaluació ha de permetre ajustar-se a les necessitats canviants i assentar les 

bases dels futurs Plans Locals, i es basa en els criteris de realisme, eficàcia i 

eficiència.  

Les tècniques a aplicar serà la combinació de tècniques quantitatives i qualitatives que 

permetin un major grau d’anàlisi de l’avaluació.  

 

Avaluació continuada.  

L’avaluació continuada té l’objectiu de recollir la valoració de tècnics i tècniques, i 

usuaris i usuàries cadascuna de les actuacions dels programes per tal d'introduir 

canvis, ajustos o millores en el seu desplegament, si es considera adient. Alhora les 

valoracions recollides seran d'utilitat per tal de disposar d'informació per l'avaluació 

anual i final. 

La valoració de les activitats per part dels i les agents implicats/des es realitzarà al 

finalitzar les activitats. Aquesta temporalització es pot veure modificada si els i les 

diferents agents implicats/des així ho consideren necessari.         

 

Metodologia. 

 Es combinarà l’ús d’una fitxa estàndard que es repartirà als i les participants i 

tècniques més qualitatives. 

 Els organitzadors i les organitzadores també disposaran d’una fitxa per poder, sota 

el seu criteri, fer arribar la seva opinió o valoració.  

 La regidoria de Joventut també disposarà d’una fitxa estàndard per valorar tant les 

activitats com les actuacions que es desenvolupin. 

 

Avaluació anual.  

S’elaborarà a finals de cada any natural i té com a objectiu valorar el funcionament 

dels programes, així com el resultat de l’avaluació continuada. D’altra banda, serà el 

moment de revisar, amb certa perspectiva, el desplegament del PLJ, passat i futur, així 

com l’adequació de les actuacions als objectius. 
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L’objectiu de l’avaluació anual és analitzar amb certa perspectiva l’evolució del 

desplegament del PLJ en funció dels objectius establerts. Les dues qüestions 

principals a respondre són: 

 La població diana està rebent els serveis previstos? Quina és la percepció de les 

persones joves que hi participen i/o són persones usuàries? 

 El funcionament i l’organització interna del programa són adequats? 

En aquest sentit s’avaluaran els recursos (econòmics, materials, personal) i activitats. 

D’aquesta manera es podrà preparar el Pla d’Actuació Anual. 

 

Avaluació final.  

Es celebrarà a final del període de vigència de l’actual PLJ. Té com a objectiu valorar 

el desplegament dels programes i dels conjunt del PLJ. El resultat de l’avaluació ha de 

ser útil per afrontar el següent PLJ i, per tant, aportar aquells canvis i millores que 

s'hagin considerat necessaris. 

L’objectiu de l’avaluació final és analitzar el grau de compliment i d’adequació del PLJ, 

per tant caldrà disposar del resultat de les avaluacions continuades i anuals. Per fer-ho 

possible es realitzaran sessions de treball amb els diversos i diverses agents 

esmentats. A diferència de les anteriors avaluacions, cal prendre una clara consciència 

de visió de futur, doncs el resultat de l’avaluació final, ha de determinar en bona 

mesura l’elaboració del següent PLJ. 
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Annex  
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Sota aquestes línies exposem les aportacions tal i com han estat recollides en els 

diferents grups de treball de diagnosi, amb l’objectiu de visualitzar amb certa facilitat 

les aportacions dels diferents col·lectius implicats. 

Les reflexions s’apunten doncs tal i com han estat recollides, és a l’apartat d’Anàlisi de 

la Realitat Juvenil on les reflexions apareixen correctament desenvolupades i 

integrades a la resta de la informació disponible. 
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19 de gener de 2018 

L’Hotel, espai jove.  

Assistents: Javier (infermer i programa de salut a l’escola), Oriol (coordinador de l’escola 

Montcau – La Mola) i Antònia (tècnica de cultura i festes). Estan incloses les aportacions 

de Serveis Socials, Biblioteca i Policia Municipal, que no ho han fet on line. 

 

 

TRAJECTÒRIA EDUCATIVA. 

 Els joves demanen espais per estudiar 

 La programació cultura no arriba al públic jove, i la percepció és que no és 

per un motiu econòmic. 

 Des de l’institut es destaca els valors de les persones joves: 

- Immediatesa 

- L’educació es deixa en mans de l’escola per part de les famílies 

 

 Costa la sensibilització vers a problemàtiques socioeducatives actuals. 

 Des de SSB s'ha optat per aconseguir "presencia" d'aquest col·lectiu fent 

activitats a través de l'IES. 

 A la biblioteca per problemes d'espai i manca de personal amb sensibilitat 

vers aquesta franja d'usuaris, no desenvolupem cap activitat per joves. Vam 

intentar iniciar un Club de Lectura conjuntament amb en Cesc Bosch però no 

vam tenir una resposta adient per part de l'Institut de Matadepera més enllà 

dels projectes curriculars. 

  Pèrdua d'interès dels joves per la lectura i la biblioteca en general, més enllà 

d'usar els espais com a aules d'estudis. Potser perquè ja estan cansats de la 

obligatorietat pautada de les lectures sempre enfocades al que entenem com 

a aprenentatge. 

 Hem encetat fa un parell d'anys un Club de Lectura per nens i nenes d'entre 

9 i 11 aprox. a la primera planta de la biblioteca, podríem acollir algun tipus 

d'activitat per joves que estigui mínimament relacionada amb el procés lector 

directament o indirecte o a títol de punt de trobada i d'espai de debat 

 Algunes propostes podrien ser: 

- Club de Lectura per adolescents. De 14 a 18 anys. Per exemple: Bib. 

Esparraguera 

- Aules d'estudi en èpoques d’exàmens (gener i juny sobretot) 

- Taller de robòtica per a joves (12-16 anys). Bib. Castellbisbal (Bibliolab) 

- "Espai Jove" a la Bib. BCN Nou Barris. Expositor amb llibres per 

temàtiques i cartellera amb notícies del seu interès. (A l'Hotel jo he deuen 

tenir) 
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VIDA SALUDABLE. 

 En general, les persones joves han perdut la por en temes de drogues i 

sexualitat.  

 En temes de sexualitat, s’inicien abans i de qualsevol manera. Destaquen la 

pressió de les amigues per mantenir relacions sexuals més joves. 

 Repunt important de les malalties de transmissió sexual. 

 Es donen pocs casos d’embarassos no desitjats.  

 Es percep una tendència de que els trastorns alimentaris exploten quan 

estudien batxillerat. 

 Es registren cada cop més casos d’ansietat, relacionats amb la poca 

tolerància a la frustració. 

 Al programa salut escola es registren cada cop més consultes (10 consultes 

més respecte al curs anterior). 

 S’haurien d’invertir esforços en la prevenció en temes de sexualitat i 

conductes de risc en la franja de 12 anys. 

 

COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL. 

 Es donen cada cop més caos d’assetjament a les xarxes socials.  

 Relacions entre joves marcades pel masclisme i la sexualització. 

 Es podrien organitzar activitats intergeneracionals, ja que quan hem realitzat 

quelcom amb per exemple gent gran ha funcionat força. 

 

PARTICIPACIÓ. 

 Poca implicació/vinculació amb les Campanyes referents al 25N i 8M. 

 

OCI I CULTURA. 

 Les persones joves relacionen lleure i consum.  

 Caldria una major oferta d'oci en funció dels interessos, ja que la majoria 

acaben baixant a Terrassa i es podria aprofitar el context territorial d'aquí. 
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Grup de discussió amb alumnes de l’INS Matadepera 

7 de febrer de 2018 

IES Matadepera  

Assistents: onze persones representants de primer d’ESO a segon de batxillerat.  

 

 

TRAJECTÒRIA EDUCATIVA. 

 Millorar les xerrades: 

- Sobre temàtiques de sexualitat, gènere, immigració, valors participatius 
- No fer-les només un cop l’any 
- Xerrades més pràctiques que no pas teòriques 
- Que participin persones explicant la seva experiència 

 

 Orientació sobre estudis superiors i estudis estrangers, i que sigui un servei 

personalitzat 

 Oferir beques per estudiar 

 Una escola pública d’idiomes 

 Classes subvenciones d’idiomes 

 Habilitar espais per estudiar a l’Hotel, espai jove en èpoques d’exàmens 

 Més espais per estudiar en èpoques d’exàmens  

 Ampliar la franja horària de préstec de la biblioteca  

 

TRANSICIÓ DOMICILIÀRIA. 

 Habitatges més econòmics pel jovent. 

 El jovent marxa del poble per la comoditat de no haver d’agafar el bus per 

anar a estudiar.  

 No hi ha espai públic per construir pisos per a joves perquè el model 

urbanístic no ho contempla. 

 Molts de joves marxen com a una experiència de vida.  

 

VIDA SALUDABLE. 

 Crear una consulta jove que garanteixi l’anonimat, però que no sigui on line 

perquè el consideren massa fred  

 Col·locar desfibril·ladors a l’institut i fer cursos de primers auxilis  

 Posar una màquina de condons als lavabos de l’institut, la plaça, el pavelló i 

llocs estratègics durant les festes 

 

PARTICIPACIÓ. 

 Crear una entitat de joves de l’institut de Matadepera. 

 Que els Pins sigui acceptat per part de l’Ajuntament i que sigui un lloc per 

organitzar festes i reunions de joves.  

 Millorar la coordinació entre Els Pins i l’Ajuntament  
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 Crear un òrgan estable de participació juvenil 

- Fer el Pla Local de Joventut més sovint 
- Escoltar més sovint les propostes del jovent i informar millor sobre 

l’oportunitat de fer participar-hi 
 

OCI I CULTURA. 

 

 Festa Major: 

- “autos de choque” 
- Barraques al costat de la riera 

 

 Organitzar a l’Hotel, espai jove: 

- Els dissabtes tarda – nit pel·lícules i concursos  
- Obrir tota una nit 
- Posar futbolín, billar, sofàs... 
- Obrir fins a més tard 
- Veure el futbol  

 

 Més festes al poble com per exemple obrir el Pavelló  

 Sortides pel jovent: 

- Esquiada  
- Acampada  

 

COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL. 

 Habilitar una plaça d’aparcament privilegiada i exclusiva per a cotxes 

elèctrics. 

 Millorar el semàfor de l’IES Matadepera perquè sempre està en ambre i hi ha 

problemes amb els cotxes perquè no es paren.  

 Col·locar un pas de vianants davant del CD Terrassa.  

 Carretera de Matadepera: 

- Posar voreres 
- Construir un carril bici 
- Millorar la il·luminació  

 

 Treure el sot del carrer Coll de l’ós 

 Arreglar la carretera entre el carrer Fogaroses i el carrer Transversal 

 Transport:  

- Millorar el bus nit els caps de setmana i festius 
- Fer arribar el tren fins a Matadepera 
- Millorar els horaris dels autobusos i que coincideixin amb els horaris escolars 

i coordinats amb el tren  
- Preus més econòmics  
- Que el bus des de Terrassa arribi a les 7:45h. per poder entrar a l’institut a 

les 8 del matí 
 

 Obrir la pista de pavelló durant el cap de setmana i primavera i estiu.  
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Grup de discussió amb alumnes de l’Escola Montcau – La Mola 

15 de febrer de 2018 

L’escola La Mola - Montcau  

Assistents: 5 estudiants representants de l’ESO i Batxillerat.  

 

 

TRAJECTÒRIA EDUCATIVA. 

 Molts estudiants baixen a la biblioteca de Terrassa a estudiar. 
 

 Assessorament d’estudis superiors. 

 Orientació professional personalitzada. 

 

VIDA SALUDABLE. 

 Tornejos en els ponts i diumenges tarda. 

 Descomptes a l’entrada a la piscina. 

 

PARTICIPACIÓ. 

 Crear una comissió de joves que inclogui jovent a títol individual, entitats 

joves, etc. 

 Més coordinació entre entitats 

 

OCI I CULTURA. 

 L’Hotel, espai jove: 
- No tenen d’anar-hi 
- El coneixen per les xerrades que es fan a l’institut  
- Entre setmana tenen moltes extraescolars 

 
 

 

 Organitzar chill out els divendres i dissabtes de 20 a 24h. 

 Cinema a la fresca a l’estiu. Les votacions de les pel·lícules es podrien fer 

per Instagram. 

 Fer una festa d’aigua en què es podria fer: piscina fins a la nit + cinema + 

sopar. 

 Organitzar activitats a la piscina.  

 Organitzar una casa del terror 

 

COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL. 

 Fer un espai de trobada els divendres i dissabtes tarda 
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Acció participativa amb joves  

17 de febrer de 2018 

L’Hotel, espai jove  

 

 

TRAJECTÒRIA EDUCATIVA. 

 Xerrades tecnològiques (producció de so, tallers musicals, innovacions,...). 

 Ajudes de l’Ajuntament per fer cursos de monitor/a i director/a de lleure. 

 Ajudes econòmiques per pagar els llibres.  

 Ampliació de l’horari de la Biblioteca.  

 Obrir la biblioteca els dissabtes i diumenges en èpoques d’exàmens.  

 

VIDA SALUDABLE. 

 Curs d’arts marcials i boxa els divendres tarda 

 Excursió al parc natural. 

 Baixada amb longboard del poble. 

 Zona de cal·listènia. 

 Tornejos d’esport. 

 Hort municipal al golf.  

 Construir un parc tipus Vallaparadís al golf.  

 Més activitats esportives a l’aire lliure durant tot l’any.  

 Ampliar les instal·lacions esportives, les activitats dirigides i el material.  

 Organitzar activitats de natura.  

 

PARTICIPACIÓ. 

 Més subvencions per les entitats.  

 Promoure l’autoorganització de les entitats juvenils.  

 Promoure les entitats juvenils a les escoles i instituts.  

 Xerrades sobre temes actuals per les entitats juvenils com feminisme, medi 

ambient, assetjament escolar, etc. 

 Creació d’una comissió de joves que organitzi festes.  

 Agilitzar la comunicació perquè les demandes del jovent siguin escoltades.  

 

OCI I CULTURA. 

 Taller d’activitats de circ els divendres tarda 

 Concurs de fotografia de fotos del poble 

 Creació d’un centre d’art. Un possible lloc seria el local de la Guardia Civil. 

 Més festes.  

 Tornar a fer activitats de dia de Festa Major. 



PLJ Matadepera 2018-2021                                                                                                   

 

 122 

 Concerts i zona d’acampada a l’estiu. 

 Tallers de cuina 

 Anar tres dies a Portaventura a final de curs, subvencionat un percentatge 

per l’Ajuntament 

 Més activitats nocturnes divendres i dissabtes. 

 Més activitats culturals a l’aire lliure durant tot l’any. 

 Taller de DJ. 

 Cinefòrum a L’Hotel els dimarts a partir de les 22h.  

 Jam sessions a L’Hotel els divendres a partir de les 22h.  

 Espai per a joves en què es puguin fer xerrades i concerts.  

 Concert d’electrònica.  

 Adequar un espai tancat per fer concerts.  

 Crear un grup de teatre social que treballi temes d’actualitat. Els assajos es 

podrien fer a L’Hotel, espai jove.  

 Millorar les xarxes socials perquè arribi la informació al jovent.  

 

COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL. 

 Reformar Pep Ventura. 

 Aprofitar el camp de golf per fer activitats per al jovent.  

 Concurs caní. 

 Ampliar l’Hotel, espai jove. 

 Millorar el camp de hoquei. 

 Fer espais per a joves 

 Xerrades sobre LGTBI i feminisme, però en un format més participatiu. 

 Posar un futbolin i billar a L’Hotel, espai jove. 

 Adaptar els horaris de l’autobús als de l’institut.  

 Promoure el bus nocturn posant els horaris a la Gaseta i la parada de plaça 

Sant Jordi.  

 Que la temporada de l’Hotel sigui més llarga.  

 Projectes en comunitat en què el jovent es pugui sentir inclòs com per 

exemple els horts comunitaris, casal popular, Festa Major, etc. 

 

 

 

 


