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El Pla local de Joventut està fet amb la
voluntat d’oferir una radiografia del
municipi detectant les necessitats i
mancances i aportant així unes polítiques
de joventut basades en la inclusió, la
transformació i la millora de la societat.
 
Es considera que les polítiques de joventut
han de ser ambicioses i no
solament plantejar i actuar sobre la persona
jove, sinó també sobre el seu context
tenint en compte la transversalitat i
globalitat de tot allò que es fa.

És en aquest moment present, que s’aposta
decididament per fer les polítiques de
joventut municipals, un puntal de la
intervenció ciutadana. 
 
Els canvis constants de la societat en
general i de la joventut en específic, així
com la irrupció de l’era digital i les crisis
viscudes els darrers anys, fa que les
polítiques municipals tinguin en el col·lectiu
jove un focus principal d’intervenció a
causa, principalment, de la pròpia
vulnerabilitat del col·lectiu. 

EL PLA

Ha d'esdevenir l'eina de referència per
al desplegament de les polítiques de
joventut a Maçanet de la Selva



La joventut és una etapa de la vida en
constant canvi que va més enllà d'un
moment de transició entre la infantesa i la
vida adulta. Aquesta etapa és plena de
moments vitals i de canvis, no només
físics, sinó també emocionals i socials.  

És una etapa de creixement, no tant sols
educatiu, sinó també professional i com a
ciutadà i en conseqüència, és una etapa
de necessitats. 

Els ajuntaments, com a administració més
propera al ciutadà ha de vetllar per donar
resposta a aquestes necessitats. 

El PLJ és l'eina que ha de donar resposta a
les necessitats del jovent de Maçanet,
acompanyant-lo a desenvolupar el seu
projecte de vida i  fent-lo crèixer com a
ciutadà compromés, amb responsabilitat
social i implicació col·lectiva.  
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PER QUÈ UNES POLÍTIQUES DE JOVENTUT?

CAP A ON ANEM?

El PLJ que ens ocupa pretén plantejar la
política de joventut a través de la regidoria
de Joventut amb l’objectiu de facilitar la
realització del projecte de vida del propi
jove, dotant-lo d’eines i recursos per a la
total emancipació del col·lectiu, mitjançant
aquestes prioritats:
 

Visió, missió i prioritats

Ordenar, planificar i promoure
unes polítiques de joventut fetes
amb i pel col·lectiu jove.

Crear un vincle amb el jovent,
dotant el municipi d’un espai i
d’uns professionals exclusius de
joventut de referència.

Treballar per l’apoderament de la
persona jove com a eina de
transformació social, inclusió i
integració.



Maçanet, com passa al conjunt de
Catalunya, destaca per haver viscut un
període constant de creixement a cavall
dels segles XX i XXI, moment en que arriba
un boom en el creixement de la població,
doblant habitants en tant sols 10 anys. 
Maçanet passa de tenir prop de 4.000
habitants l’any 2000 a tenir-ne més de
7.000, al cap d’una dècada. En aquests 10
anys el creixement exponencial del
municipi ha fet que es passi d’una població
de caire rural a un municipi amb unes
urbanitzacions amb un pes demogràfic
important. 

Les persones entre 15 i 29 anys a qui s’adrecen
les polítiques de joventut són 1.074,
concretament un 15,33% del total de la població
de Maçanet.
D’aquest gran grup, el més nombrós és el 
 quinquenni 15-19 anys, per tant, la franja baixa
de la “joventut”.
  
Malgrat que el nombre de joves a la ciutat s’ha
reduït (fa deu anys, hi havia més de 1.200 joves a
la ciutat i un 18% de població juvenil), cal tenir
en compte que l’índex de joventut de la ciutat és
manté força igualat de la mitjana comarcal i
catalana i per tant, Maçanet manté una bona
salut en quant a població juvenil es refereix.

EL JOVENT DE MAÇANET
" M a ç a n e t  t é  u n a  p o b l a c i ó  a d u l t a  o n ,  a c t u a l m e n t ,  e l  j o v e n t
r e p r e s e n t a  l e s  f r a n g e s  m e n y s  p o b l a d e s "

Evolució  de  la  poblac ió  jove  de  maçanet  per  grups
d 'edat .  per íode  2000  -  2019
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LES POLÍTIQUES ACTUALS:
La intervenció municipal vers el jovent

Les polítiques actuals destinades al
col·lectiu jove de Maçanet no tenen el
seu origen en la pròpia regidoria de
joventut, sinó que principalment es
desenvolupen des de l'àrea d'educació. 

Les accions principals, doncs, van
destinades a una franja molt concreta del
jovent maçanatenc, la franja 12-18 i que
es troba en etapa formativa. 

La regidoria de joventut ha de liderar
les polítiques municipals vers el
jovent, coordinant-se amb la resta
d'agents per tal de fer un treball
transversal i integral. 

Un altre conjunt d'intervencions cap al
jovent, són les de l'àmbit ocupacional,
molt vinculades a la inserció i formació ,
però que també es destinen a un públic
molt concret, aquell que no ha acabat la
seva formació amb titulació.  

Cal arribar a totes les edats fent un
treball integral cap a la totalitat del
col·lectiu jove, amb incís en els més
vulnerables i que tenen menys
oportunitats.
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UN PAS ENDAVANT

La diagnosi de la realitat juvenil oferiex un
seguit d'idees a mode de conclusions, que
han de permetre desenvolupar les accions
i la intervenció de futur per revertir la
situació del col·lectiu jove de Maçanet.
Ens trobem amb un jovent amb manca de
referents que els orientin i acompanyin en
la pressa de decisions. Un jovent amb
dificultats d'inclusió i integració en la vida
social i cultural del municipi, agreujades
per la dispersió territorial i les dificultats
de mobilitat. Un jovent amb unes
perpectives de futur fora de Maçanet, en
la recerca d'una feina i unes oportunitats
d'emancipació més bones.   

Així doncs, la proposta d'intervenció que
es planteja té com a horitzo treballar per
reduïr les dificultats del col·lectiu jove per
realitzar el seu projecte de vida i incidir en
aquells aspectes claus que dificulten el seu
creixement. 

Les polítiques ciutadanes i socials, i en
especial, les juvenis, requereixen sobretot,
de molt de temps. El seu procés de
consolidació és llarg i per això aquest pla
ha de tenir un llarg recorregut. Alhora,
requereixen de persones de referència
que les desenvolupin i puguin fer-ho de
manera exclusiva, doncs el contrari,
suposa no focalitzar l'atenció cap a la
totalitat del col·lectiu jove.   
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PROPOSTA D'INTERVENCIÓ
Drets del jovent, inclusió i projecte vital

EIX 1. REFERENT JOVE

“Esdevenir referents dels i de les
joves de Maçanet” és l'objectiu
principal d'aquest programa.  
És un programa que gira entorn la
creació d’una estructura de treball
exclusiva en joventut i eminentment
transversal. El programa va en
estreta relació amb la resta de
programes del PLJ ja que serveix de
continent a la resta de
d'intervencions de la regidoria.

EIX 2. MAÇANET CONNECTA

“Treballar per la igualtat
d’oportunitats de tots els joves,
enfortint la participació juvenil
com a mètode de relació i formació
personal i col·lectiva” és l'objectiu
principal d'aquest programa.  
És un programa destinat a
desenvolupar aquelles actuacions
emmarcades en el procés de
cohesió social i territorial dels joves
de Maçanet, així com millorar la
connectivitat entre joves i
administració.

EIX 3. EMANCIPACIÓ

“Potenciar l’orientació acadèmica
i formativa per complementar la
trajectòria educativa del col·lectiu
jove” i “aconseguir l’èxit en la
transició laboral de les persones
joves” són els objectius d'aquest
programa que va destinat a
facilitar i promoure accions que
ajudin a les persones joves a
realitzar el seu procés
d’emancipació, encarat a promoure
aquelles habilitats que el capacitin
per assolir una formació de
qualitat i un accés al mercat
laboral en condicions. 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2020-2023



PLA LOCAL DE JOVENTUT 2020-2023

PLA D'ACTUACIÓ 

3 PROGRAMES

14 MESURES

10 PROJECTES

Jovent, professionals i ciutadania

2020 2021 2022 2023
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ
El PLJ, un document viu

Garantir una correcta avaluació del Pla és
una de les prioritats de l'equip, motiu pel
qual s'ha treballat per tal de definir al
detall els diversos mecanismes
d'avaluació, així com els criteris i
indicadors que han de permetre fer un
bon seguiment dels resultats.

AVALUACIÓ
CONTINUADA

AVALUACIÓ ANUAL

AVALUACIÓ 
FINAL

COMISSIÓ  

DE SEGUIMENT

Així doncs 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 que ha de permetre
ajustar-se a les necessitats canviants i
assentar les bases dels futurs Plans Locals.


