CARTA DE SERVEIS
JOVENTUT
Presentació
El Departament de Joventut té com a missió facilitar la consecució del projecte de vida de les persones
joves de Martorell, així com l’apoderament del col·lectiu de joves en el seu paper actiu com a ciutadans i
ciutadanes.

Què fem ?
El Departament de Joventut desenvolupa el Pla Local de Joventut (PLJ), aprovat per la Comissió de
Govern del PMSAPM en la sessió del 24 de març de 2014 i actualment prorrogat segons CG del PMSAPM
del 27 de febrer de 2017.
El Pla Local de Joventut (PLJ) és l’eina fonamental que marca les polítiques de joventut a Martorell, dona
forma i orienta el disseny, execució i avaluació dels programes, projectes i activitats que es realitzen en
matèria de joventut. Està format pels següents Programes i Serveis:

PROGRAMES:
- Programa d’activitats i oci formatiu – PAF: Programació trimestral d’activitats, tallers, jornades i cursets.
- Programa de Recursos i Participació Juvenil – PREPA: Adreçat a associacions, col·lectius i grups de
joves.
- Programa d’Intervenció als Instituts – Programa π: Adreçat als alumnes escolaritzats als centres
d’ensenyament secundari i d’altres (Escola d’Adults, Educació Especial, PQPI, UEC, etc..) de Martorell.
- Programa d’Educació per a la Salut – PES: Adreçat a la població jove de Martorell en general, tot i que la
majoria de projectes es desenvolupen als instituts.
- Programa TIC aplicades a la informació i la participació juvenil – PTIC: Utilització dels recursos TIC com a
mitjà de comunicació amb la població jove especialment i resta de la població.
- Programa de Festes de Joventut – PROFE
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SERVEIS:
- Servei d’informació juvenil Punt Nord: És un servei públic i gratuït, que ofereix a tots els joves una
informació i orientació personalitzada, contrastada, àmplia i plural, relativa a tots els àmbits del seu interès,
seguint els principis que regeixen la Carta Europea de la Informació Juvenil.
- PIDCES - Punt d'Informació i Dinamització als Instituts: És un espai d'atenció presencial estable a l'institut
que posa a l'abast dels i les joves recursos informatius d'interès i accions i estratègies que promouen
experiències de participació tant en el propi centre com en el seu entorn més proper, el barri i el municipi.
- Assessoria d’estudis i ocupació

Què oferim ?
A. Espai Jove CCM: Actualment estem construint l’Espai Jove al Centre Cultural de Martorell (CCM),
després d’un procés participatiu per dissenyar el seu contingut i serveis. Tenim previst que es posi en
marxa durant 2018.
B. Programa d’activitats i oci formatiu-PAF: Programació trimestral d’activitats, tallers, jornades i cursets.
C. Programa de Recursos i Participació Juvenil- PREPA:
- Subvencions en matèria de joventut (adreçat a associacions juvenils).
- Préstec de materials: equip de so, portàtils, projector, carpes, càmera de fotos, plastificadora ...
- Suport i assessorament a l’associacionisme juvenil
D. Equipaments: Co-programats pel Departament de Joventut
- Ateneu de Martorell: Auditori, Sala Polivalent (Taula de Programació)
- Ca n’Oliveras: La 2, espai escènic. La 1, producció cultural i activitats diverses. Sala d’Exposicions,
activitats diverses.
- Auditoris, aules i sales polivalents a: Centre Cultural, Casa de Cultura La Vila, Complex Educatiu, Ca la
Rafaela i Molí Fariner.
- Ocupació Via Pública per activitats extraordinàries (pe: Baixada Andròmines)
- Espai Jove CCM (en construcció 2018)
E. Programa d’Intervenció als Instituts – Programa π:
- Projecte Engranatge (Catàleg de Serveis Educatius de l’Ajuntament)
- Cola-Extra, Jove Forma’t (Oferta de cursos, tallers i monogràfics)
- Servei Aula d’Estudis (En època d’exàmens oferim aules i obrim la biblioteca)
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- Cerca’m – Fira de l’Ensenyament de Martorell
- Salut Jove
F. Programa d’Educació per a la Salut - PES
- Projecte d’Enfortiment de la Personalitat (PEP)
- Campanyes sensibilització dies mundials.
- Campanyes de Salut Trimestrals – “Parlem de ...”
- Exposicions de suport a les campanyes de Salut Trimestrals
- Obres de teatre social
- Estudi Fresc – Factors de Risc en Estudiants d’Ensenyament Secundari
- Projectes en col·laboració amb l’ICS
* Tarda de Salut Jove a l’ambulatori
* Programa Salut i Escola als instituts
- Projectes en col·laboració amb altres entitats (segons campanyes)
G. Programa TIC aplicades a la informació i la participació juvenil - PTIC
- Web municipal – www.martorell.cat – www.patronatmartorell.cat
- Butlletí electrònic E-Apunts (newsletter)
- Telefonia mòbil (Whatssap, SMS, ...)
- Xarxes Socials 2.0 (Facebook, Twitter, Instagram ...)
- Base de Dades INFOJOVE (Registrada a l’autoritat catalana de protecció de dades personals) –
Mailings, subscripcions, llistes de distribució, qüestionaris ...
H. Programa de Festes de Joventut – PROFE
- Carnaval
- Fira de Primavera – Concurs de DJ de Ràdio Martorell
- Daltabaix = Fira Jove + Fira Infant
- Festa Major
- Festes del Roser - Mostra O-Kàlia de Música de Martorell
- La Màgia del Nadal – Festa de Cap d’Any
- Concerts i Festivals en conveni amb associacions juvenils
I. Servei d’Informació Juvenil Punt Nord
- Informació i assessorament personalitzat
- Cartellera: informativa i d’anuncis particulars.
- Tramitació de carnets internacionals (alberguista, ISIC, ITIC, ...).
- Programa PIDCES (Punt d’Informació i Dinamització als Centres d’Ensenyament Secundari).
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- Inscripció a diverses activitats del Departament de Joventut: cursets i tallers del Cola-Extra, ...
- Derivació a d’altres serveis especialitzats: Habitatge, promoció econòmica ...

A qui ens adrecem ?
En adrecem especialment a joves entre els 16 i 29 anys; associacions juvenils; col·lectius de joves;
població en general; altres departaments i serveis municipals i altres administracions públiques.

El nostre compromís
El nostre compromís és que Martorell esdevingui una ciutat on les persones joves puguin realitzar el seu
projecte de vida
Donar suport als joves en el seu procés de desenvolupament personal contribuint a la millora de la
societat.

Contacte
Departament de joventut. Centre Cultural Martorell (CCM):
Pl. de les Cultures, s/n
De dilluns a dijous de 10 a 14h i de 17 a 20h. Divendres de 10-14h.
Al telèfon: 93.774.22.00 i per whatsapp al 673.97.20.20

Per correu electrònic a: joventut@martorell.cat o sijpuntnord@martorell.cat

Compliment dels compromisos (durant anys 2017)
Posada en marxa del Projecte Transforma CCM. Procés participatiu per definir el nou Espai Jove al CCM.
Inici de les obres de remodelació de l’edifici. Posada en marxa del nou Espai Jove CCM durant 2018.
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