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1. MARC TEÒRIC  
 

El Pla Local de Joventut de Sant Joan Despí 2014-20171 neix com a instrument per la planificació 

estratègica de les Polítiques de Joventut que es portaran a terme durant els tres propers anys. El 

Despijove 2014-2017, no només té com a objectiu marcar les pautes a seguir des del Departament de 

Joventut, sinó que contempla un recull de propostes d’accions elaborat conjuntament amb altres 

departaments i institucions de la ciutat.  

 

Per portar endavant aquesta iniciativa, cal realitzar un treball transversal i integral que ofereixi a la 

població jove les mateixes oportunitats, recursos i serveis, per a què es puguin desenvolupar com a 

persones sense cap mena de dificultats, alhora que exerceixin la seva plena ciutadania i s’inicien en 

els processos d’emancipació.  

 

Aquest Pla Local de Joventut neix encara en una situació de crisi socioeconòmica i de valors, fet que 

comporta una sèrie de dificultats pel conjunt de la població. Pel que fa  a les condicions de vida dels 

joves, aquests es veuen especialment afectats,  motius de més per què les administracions públiques 

inverteixin recursos en ells. 

 

En un escenari complicat que presenta la pèrdua de drets socials, un empitjorament de qualitat de 

vida i de benestar de les persones. Aquesta situació complicada es reflecteix principalment en els 

joves, que pateixen processos d’emancipació que esdevenen cada cop més tardans, estats d’angoixa 

davant d’un futur incert que són cada cop més freqüents;  les diferències socioeconòmiques que es 

fan cada vegada més visibles, fet que provoca el trencament d’una cohesió social saludable i per 

conseqüent comportaran una menor solidaritat, participació i responsabilitat social. 

 

Aquesta complicada situació social comporta que l’administració pública hagi de dissenyar i efectuar 

pautes d’actuació per tal d’incidir, avui més que mai, en el reforçament i compliment de la cohesió 

social, la igualtat d’oportunitats entre totes les persones i l’exercici de la plena ciutadania. D’altra 

banda, s’ha de ser conscient que l’administració pública haurà de realitzar aquestes accions amb 

menys recursos, cosa que suposarà complir els objectius establerts amb una millor eficiència, definint 

objectius realistes, estratègies eficaces i una planificació organitzada adequada.  

 

El procés de disseny del Pla Local de Joventut no es pot elaborar sense tenir present el Pla Nacional 

de Joventut 2010-2020 (PNJCat). Els principis rectors del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 

són: 

 

                                                 
1 A partir d’ara DespiJove 
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Font: orientacions per l’aplicació dels principis rectors del pnjcat a les polítiques locals de joventut. Direcció general de 
joventut. febrer de 2012. 
 

 

1.1 MARC CONCEPTUAL I NORMATIU DESPIJOVE   2014-2017 
 

El Pla Local és la principal base de treball quan dissenyem Polítiques Públiques de Joventut, és una 

eina fonamental que permet conèixer i analitzar la realitat demogràfica i social en el context actual 

dels joves del municipi de Sant Joan Despí.  Un cop s’han obtingut els resultats, és essencial detectar 

quines són les necessitats i problemàtiques de la ciutat. El Pla Local de Joventut, també té la 

responsabilitat d’establir les pautes per a que hi hagi una bona i transparent coordinació d’accions 

entre els diferents Departaments i Àrees de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, sense oblidar-ne a les 

entitats juvenils i altres administracions i recursos que també formen part de l’elaboració. Per aquest 

motiu, és clau que hi hagi una bona coordinació entre els agents que hi participen. Aquesta 

interrelació entre actors ha de possibilitar l’existència d’un treball transversal que doni resultats de 

millora pel que fa la relació, la participació i la integració dels joves amb la ciutat. Així doncs, hi ha 

tres factors claus: la interdepartamentalitat, la interinstitucionalitat i la participació juvenil. 

 

Els Plans Locals de Joventut han de complir els principis rectors i els principis d’actuació que es 

troben establerts en la Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de Polítiques de Joventut. En l’article 5 de la 

Llei 33/2010 es troben recollits els principis rectors, fonamentals per entendre la necessitat de 

formular un Pla Local de Joventut: 

 

Integralitat 

Les polítiques de joventut han de respondre a una perspectiva integral que interrelacioni els diversos 

àmbits de la vida de les persones joves i que s’articuli sobre la base de plantejaments de xarxa i 

coordinació transversal.  Les accions integrals dels joves suposen una intervenció en diferents àmbits, 

que donen resposta les necessitats dels joves ( salut, lleure, oci, educació,..).Accions com els 

projectes del 7éart, les reunions de coordinació amb els diferents col·lectius joves formals i no 

formals o l’assessorament i seguiment de joves en temes de salut, són exemples d’integralitat dintre 

del propi pla.  Per aquest motiu es fa imprescindible una tasca de transversalitat. 

 

La transversalitat  

El treball en el desenvolupament de les polítiques de joventut ha d’incorporar les diverses òptiques 

de treball sectorial i les diverses dinàmiques associatives i comunitàries pròpies de les persones 

joves, tenint en compte l’articulació en els diversos nivells territorials. Els departaments, les 
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institucions, les entitats i els agents que correspongui han de treballar coordinadament en cada 

intervenció sobre les polítiques de joventut. 

Totes les accions plantejades en aquest pla local, van acompanyades d’una coordinació i col·laboració 

dels diferents departaments de l’ajuntament i del teixit associatiu de la ciutat. Es treballa a tres 

nivells organitzatius per millorar la transversalitat dels diferents projectes o accions: 

- Coordinació de projectes liderats pel departament de joventut. 

- Coordinació de projectes amb entitats del  municipi o departaments de l’Ajuntament 

- Cogestió d’accions liderades per entitats  o altres departaments de la institució. 

-  

La territorialitat 

Totes les actuacions necessàries en benefici de les persones joves s’han de dur a terme tenint en 

compte les diferents realitats territorials. 

 

 

Els principis d’actuació s’ estableixen en l’article 6 de la Llei de Polítiques de Joventut i són també 

essencials per poder entendre la necessitat d’existència i funcionament del Pla Local de Joventut: 

 

a) La universalitat: l’actuació pública en matèria de joventut s’ha d’adreçar a totes les persones 

joves sense distinció de sexe, ètnia, origen, estat civil, ideologia, creences, opció sexual o 

qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

b) La igualtat d’oportunitats. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de reduir les 

desigualtats entre els diferents punts de partida de les persones joves en el procés 

d’elaboració de llur propi projecte de vida. Les actuacions administratives són compatibles 

amb una discriminació positiva si aquesta es justifica per una situació de desigualtat material, 

cerca la igualtat real i facilita la integració social.  

c) L’atenció a la diversitat. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de considerar i 

atendre la diversitat i la diferència de gènere, ètnica, territorial, física, psíquica, social i 

cultural, per garantir la igualtat d’oportunitats a totes les persones joves i promoure el valor 

de la solidaritat en la diversitat. 

d) L’emancipació juvenil. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de tendir a 

facilitar les condicions bàsiques necessàries per a l’emancipació de les persones joves. 

e) La participació. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de construir una cultura 

participativa i facilitar que les persones joves, en els diferents àmbits socials, es puguin 

vincular als processos de presa de decisions i a les entitats juvenils i formar-ne part. 

f) La coresponsabilitat. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de cedir capacitat 

de decisió i gestió sobre els afers públics i potenciar la coresponsabilitat en el seu exercici. Els 

joves han de poder participar en les polítiques públiques per si mateixos o per mitjà 

d’entitats, per a prendre part en el disseny de les polítiques socials destinades a les persones 

joves. 

g) La innovació i l’aprenentatge social. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha 

d’incorporar com a base per a la construcció de les polítiques de joventut la innovació 

permanent, l’aprenentatge social, l’experimentació i la negociació.  

h) La proximitat. L’actuació administrativa en matèria de joventut, per millorar l’aplicació de 

polítiques de joventut adequades a cada territori i a cada col·lectiu, ha de promoure el 
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disseny i l’aplicació de solucions des dels centres de decisió situats prop de les persones 

joves. 

i) El interès juvenil. Totes les polítiques públiques han de tenir en compte la dimensió juvenil, 

especialment les que afecten les persones joves d’una manera directa o indirecta. 

j) La coordinació, la cooperació i la planificació. Les polítiques de joventut han de respondre a 

les necessitats detectades. És un deure de les administracions públiques catalanes amb 

competència en aquesta matèria la coordinació, la cooperació i la planificació de les 

polítiques de joventut, tant pel que fa al disseny com a l’execució. 

k) L’eficàcia, l’eficiència i la gestió responsable. Els programes i les actuacions adreçades als i a 

les joves  han d’estar dotats dels recursos suficients per assolir els objectius previstos, 

donant-los un ús adequat a la seva finalitat i gestionant-los amb responsabilitat. 

l) La descentralització i la desconcentració. Les polítiques de joventut s’han de planificar des 

de la proximitat, tot garantint-ne la plena eficàcia i l’execució. 

 

Com ja s’ha dit anteriorment, és important tenir en ment el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 

2010-2020 per elaborar correctament el Pla Local de Joventut de Sant Joan Despí. En el PNJCat es 

troben definits els dos objectius principals de les Polítiques de Joventut: 

 

1. Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves, atenent la diversitat de 

formes i models de vida. 

2. Apoderar el i la jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadà 

en el conjunt de la societat, oferint espai per a la seva participació en la presa de decisions, 

així com oportunitats per donar rellevància a la seva visió del món. 

També s’hi plantegen set reptes a assolir: 

 

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

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

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

4. Promoure una vida saludable de les persones joves 

5. Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu 

de les persones joves 

6. Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui 

als objectius educatius i socialment cohesionadors 

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 

1.2 METODOLOGIA DEL PROCÉS D’ELABORACIÓ DESPIJOVE 2014-2017 
 

Un diagnòstic forma part d’un procés més ampli i es considera un instrument de transformació 

social; té dos papers principals:  

 

1. Posar de manifest quins son els temes a debatre per poder transformar la realitat 

2. Posar els diferents actors en condicions de poder generar aquesta transformació 
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Un diagnòstic ha de néixer basat en un consens entre els diferents actors de la comunitat. Al tractar-

se d’un Pla Local de Joventut, en aquest cas, la comunitat estarà formada per joves, tècnics, entre 

d’altres agents municipals i involucrats en els diferents processos participatius. 

Per tal d’elaborar un Pla Local de Joventut rigorós i eficient és essencial fer-ho des d’una perspectiva 

crítica i constructiva. Per aquest motiu, s’ha volgut involucrar altres departaments i institucions 

municipals, sense oblidar l’opinió dels joves del municipi, tret fonamental per un bon disseny del Pla. 

Així doncs,  els processos participatius on els joves han format part; s’han realitzat amb l’objectiu 

d’obtenir una mirada crítica i constructiva, dotant-los de veu  per a què assenyalin aquelles accions i 

fets positius de la ciutat dels àmbits que DespiJove hi vol treballar: educació, treball, salut, 

habitatge, participació, cultura i oci, i mobilitat internacional. Alhora, es van obtenir propostes de 

millora fetes directament pels joves de cadascun dels àmbits anteriors.  

Un diagnòstic participatiu; com és el que es pretén des de l’Ajuntament de Sant Joan Despí, significa 

incorporar en el procés de realització els diferents agents per tal d’extreure informació però també 

per què esdevinguin protagonistes d’una iniciativa que té com a objectiu principal la de 

transformar a millor la vida dels ciutadans.  

Simplificant, el diagnòstic participatiu és alhora un procés i  un producte: 

 

� El diagnòstic esdevé un producte  quan genera continguts i una informació com a 

resultat final. Aquest producte final parteix de tres qüestions inicials: què és el que hi 

ha?; com ho veiem?; què hi podem fer?  

 

Per tal de respondre a la pregunta: “què és el que hi ha”?” , el primer pas és el d’analitzar totes les 

dades possibles sobre la realitat juvenil i les polítiques de joventut que es desenvolupen en el 

territori de forma qualitativa i quantitativa. En segon lloc “com ho veiem?”;  és necessari tenir 

present i analitzar els recursos tècnics, humans, econòmics i infraestructurals que té el municipi. A 

continuació, revisar les polítiques de joventut que s’estan efectuant des de l’administració o des d’ 

altres institucions. Mitjançant l’intercanvi i la reflexió que es fa de manera col·lectiva, cal aprofundir 

en els plantejaments efectuats, incorporar les qüestions consensuades i pactar en aquelles que no 

s’han aconseguit arribar a un acord. Per acabar “què hi podem fer?”, arriba el moment d’exposar les 

propostes i l’elaboració d’estratègies d’acció d’acord amb els objectius plantejats. 

 

� El diagnòstic esdevé un procés quan hi ha certa relació amb les funcions que 

desenvolupen els agents en cada moment. Els resultats que es busquen són els d’enfortir 

lideratges; iniciar, mantenir o consolidar relacions de confiança; construir grups; i 

informar i difondre allò que s’està efectuant. 

El procés en sí ha de poder facilitar un coneixement mutu, la creació d’un teixit social i de confiança 

entre tots els agents que hi participen. Cal aconseguir que el procés i les accions siguin reconegudes 

com un projecte propi i que els agents participants no es sentin aliens un cop hagi finalitzat el procés. 

Un fet fonamental durant tot el procés, és el d’assegurar la màxima transparència possible i difondre 

la informació a aquells agents que han format part del procés que ho desitgin. 
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Seguint els passos, la primera acció que s’ha efectuat en el Pla DespiJove ha estat l’anàlisi de la 

realitat de la ciutat. Això vol dir que s’ha contemplat les polítiques de joventut que s’estan realitzant 

en l’actualitat i els seus resultats. L’anàlisi de les polítiques juvenils i la revisió del Pla Local anterior 

han estat possibles gràcies a la col·laboració del Departament de Joventut. La col·laboració s’ha 

realitzat a partir d’entrevistes amb diferents tècnics municipals que actualment es troben efectuant 

polítiques dirigides als joves, ja sigui d’una manera directa i indirecta. A més de les entrevistes a 

diferents tècnics de l’Ajuntament també s’han realitzat entrevistes a diferents responsables 

d’entitats, enquestes a joves d’edats compreses entre els 12 i els 29 anys del municipi i diferents 

processos participatius. Per assolir l’èxit en la dimensió referencial, és necessari combinar dues línies 

d’investigació, una quantitativa i una altra qualitativa: 

 

Anàlisi quantitativa: A través de diverses fonts estadístiques com ara el CIS, IDESCAT o HERMES hem 

realitzat una descripció detallada de la realitat del municipi i del seu entorn (comarca del Baix 

Llobregat i Catalunya). Les dades numèriques que han sigut tractades corresponen als àmbits de: 

població, treball, educació, habitatge. Alhora, s’han realitzat 264 enquestes a joves d’edats 

compreses entre 12 i 29 anys de Sant Joan Despí, per tal de conèixer de primera mà i de forma més 

exhaustiva les necessitats i opinions del col·lectiu jove.  

 

Les enquestes han estat estructurades en diversos àmbits, com ara: 

 

� Dades generals de la mostra, és a dir, segons sexe, distribució per barris, l’ocupació 

principal i el nivell d’estudis dels enquestats. 

� Coneixement i utilització dels serveis, equipaments i activitats del municipi i la  valoració 

quantitativa dels joves. 

� Educació  

� Treball  

� Habitatge 

� Oci i temps lliure 

� Salut 
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� Cultura 

� Participació 

� Mobilitat 

� Informació 

� Igualtat i cohesió social 

 

Anàlisi qualitativa: En aquest cas ens hem basat en diferents tècniques i estratègies per assegurar un 

bon anàlisi de la realitat ciutadana, i més concretament de la població jove, del municipi. D’una 

banda, s’han convocat i s’han entrevistat diferents tècnics, i diferents responsables d’entitats 

juvenils, per tal de conèixer de primera mà les polítiques de joventut que s’estan realitzant a 

l’actualitat i els resultats i conseqüències d’aquestes, a més de les mancances que hi troben. D’una 

altra banda,  s’han congregat en diversos processos participatius a joves de diferents entitats de 

Sant Joan de Despí; equips directius; joves majors d’edat no associats; delegats i delegades dels 

centres educatius del municipi i joves afiliats a partits polítics, per tal d’obtenir una aproximació de la 

realitat dels joves en els diferents camps de treball. 

  

 

 

2. DIAGNOSI 

2.1. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL 

2.1.1. Població: demografia i migracions 
 
Sant Joan Despí és un municipi situat al pla del Llobregat, que pertany a la comarca del Baix 

Llobregat i forma part juntament amb altres municipis de l’ Àrea Metropolitana de Barcelona. La 

ciutat té el seu llindar amb Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, 

Cornellà de Llobregat, Sant Boi i Santa Coloma de Cervelló. 

L'extensió del municipi és de 6,39 km² i el cens de població consta de 32.792  habitants (segons 

dades de l’ IDESCAT 2012). La ciutat es divideix en quatre barris diferenciats: el barri Centre, el barri 

de les Planes, el barri de Pla del Vent – Torreblanca i el barri Residencial Sant Joan. 

 

A Sant Joan Despí destaquen alguns edificis modernistes de principi del segle XX, entre els quals es 

compten dues obres de Josep Maria Jujol: la torre de la Creu projectada entre 1913-1916 i més 

coneguda com a "torre dels Ous" per les cúpules ovoides que la coronen i Can Negre, una antiga 

masia reformada per Jujol entre 1915 i 1930. 

 

El municipi compte amb deu línies d'autobusos interurbanes; vuit de diürnes (78, 157, 63, L10, L46, 

L52, L77 i L79) i dues de nocturnes (N12 i N15). La comunicació entre els quatre barris del municipi 

queda coberta de dia amb la línia L46 que inclou la possibilitat de connectar amb el metro de 

Cornellà (Sant Ildefons) i de nit amb l'N15. A més a més, el municipi disposa d'una estació de Rodalies 

de RENFE on paren les línies R1 i R4 que uneix el municipi amb el centre de Barcelona i amb diverses 

estacions del TRAM Trambaix (T1, T2 i T3). 
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Sant Joan Despí és un clar exemple de l'evolució socioeconòmica de les zones industrials de 

Catalunya. En un curt període de temps (1959-1975) va viure importants transformacions de les 

quals cal destacar el fort creixement de la població i el pas d’una activitat principalment agrària a 

una d’industrial. Fins l'any 1960, el municipi es va quedar al marge de les onades migratòries pròpies 

de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Aquesta situació però, va canviar amb l’arribada de les 

primeres fàbriques al municipi cap a finals dels anys 50, les quals van generar una transformació 

significativa en l’àmbit demogràfic de la ciutat; sobretot pel que fa al fort augment de la població. Per 

fer-se una idea de la dimensió de la transformació demogràfica i social que va patir la ciutat entre 

1959 i 1960 és que la població es va arribar a  duplicar i el seu creixement no es va aturar fins el 

1975.  

 

El primer gràfic fa referència a l’evolució de la població del municipi durant els catorze darrers anys. 

Durant aquest període s’ha produït un creixement moderat de la població que ha generat passar 

dels 27.338 habitants el 1998 als 32.792 habitants el 2012. 

 

                         

Gràfic 1.1. Evolució de la població de Sant Joan Despí, 1998 - 2012. 

  
                                    Font: Elaboració a partir de l’ IDESCAT 

 

 

      Gràfic 1.2. Gràfic de barres de població per sexe i grup d’edat de Sant Joan Despí 
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2012  

                                                               Font: IDESCAT 2012 

 

Com la majoria de municipis catalans, Sant Joan Despí presenta una estructura de població amb un 

gruix notable situat entre els 30 i els 49 anys, essent actualment, el grup 35 a 39 el més nombrós. El 

gran gruix de població central és similar al de l’estructura que pren la Comarca i Catalunya com a 

conseqüència de les generacions provinents del baby boom. 
 

Taula 1.1. Població jove de Sant Joan Despí, comarca i Catalunya, 2012. 

 Sant Joan Despí Catalunya 

de 15 a 19 anys 1614 337.751 

de 20 a 24 anys 1505 369.094 

de 25 a 29 anys 1835 453.186 

Total Joves 4954 1.160.031 

Població total 32.792 7.486.934 

% joves 15,11 15,49 

 

Pel que fa al pes de cada grup d’edat sobre el total dels joves, com veiem a la Taula 1.1., el segment 

amb més representació en els dos casos és el que va dels 25 als 29 anys, que en el cas de Sant Joan 

Despí és d’un 37,04% sobre el total de la població jove (4.954) i d’un 5,59% sobre el total de població 

del municipi (32.792). 

El valor relatiu de cada grup d'edat indica la seva força numèrica sobre el total de la població. 

L'evolució quantitativa en el nombre relatiu de joves pot tenir efectes sobre la seva posició social: 

d'una banda pot afectar la seva visibilitat social i capacitat d'incidència política i d’una altra banda pot 

incidir sobre el seu perfil educatiu i d'activitat laboral, ja que l'estructura global de la població pot 

facilitar o dificultar la inserció sociolaboral dels i les joves. La proporció de joves del municipi de Sant 

Joan Despí al 2012 (15,11%) és similar a la de  Catalunya (15,49%). Com a la resta de municipis 

catalans, l’evolució del nombre de joves ha anat disminuint durant els últims anys. Aquesta 

evolució queda reflectida al gràfic 1.3., en el cas de Sant Joan Despí, s’ha passat de tenir prop d’un 

23% de població jove, l’any 2002, a tenir-ne un 15,11% el 2012. 
 

Gràfic 1.3. Evolució de la proporció de joves. Sant Joan Despí, 2002-2012.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat i de l’ IDESCAT. 

 
Pel que fa a l’anàlisi de la procedència d’aquests joves, podem fixar-nos en les diverses nacionalitats 

que composen la realitat juvenil municipal. El gràfic 1.4. i la taula 1.2. representen el percentatge de 

joves de 15 a 29 anys segons la seva nacionalitat.  

 

Taula 1.2. Població de 15 a 29 anys per nacionalitat, sobre el total de població jove 2011. 

% Població de 15 a 29 anys per nacionalitat, sobre el total de població jove. Sant Joan Despí, 2011. 

 Espanyola Resta UE Resta Europa Àfrica A. Central i del Nord A. del Sud Àsia i Oceania 

        

Sant Joan Despí 85,53 2,24 0,75 2,78 0,75 4,86 0,83 

Baix Llobregat 81,94 3,86 0,61 5,24 0,88 6,11 1,36 

Catalunya 75,51 5,75 1,06 6,38 1,76             6,5 3,03 
 

Font: Elaboració propia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

Segons dades de l’IDESCAT per al 2011, el 85,53% dels joves que resideixen a Sant Joan Despí són de 

nacionalitat espanyola, o dit d’una altra manera, el 14,47% dels joves del municipi han nascut en 

altres països. No es tracta d’una proporció molt alta si la comparem amb la de Catalunya, on més o 

menys una quarta part dels joves han nascut fora. Pel que fa a les dades del Baix Llobregat amb un 

81,94% de població jove entre 15 i 29 anys, es pot arribar a concloure que Sant Joan Despí segueix la 

mateixa tendència que la comarca del Baix Llobregat.    

                                 
 
Gràfic 1.4. Població de 15 a 29 anys per nacionalitat. Sant Joan Despí, 2011. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 

Pel que fa a les nacionalitats estrangeres, s’observa que destaca sobre la resta de nacionalitats, 

aquelles que provenen dels països d’Amèrica del Sud amb un 4,86% dels joves del municipi. Els 

joves d’origen de països africans representen un 2,78 %, mentre que els que provenen de la resta de 

la Unió Europea són un 2,24% del total. La proporció de joves provinents d’Amèrica Central, Àsia i 

altres nacions europees és molt minoritària, essent d’un 0’75%, 0,83% i 0,75% respectivament. 

Continuant amb les nacionalitats i comparant les dades del municipi amb les de la comarca del Baix 

Llobregat i Catalunya, veiem, en el gràfic 1.5. la distribució de les diferents nacionalitats esmentades 

per cadascun dels àmbits territorials.  

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Gràfic 1.5. Població de 15 a 29 anys per nacionalitat. Municipi, comarca i Catalunya, 2011. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 
La majoria dels joves en tots els casos són de nacionalitat espanyola tot i que en el cas de Catalunya 

la proporció és lleugerament inferior (75,51%).  

Pel que fa a  resta de  nacionalitats de la Unió Europea, la proporció de joves de Sant Joan Despí 

(2,6%) és inferior a la de la comarca del Baix Llobregat (4,2%) i a la que representen els joves amb 

altres nacionalitats de la UE sobre el total de joves catalans (5,75%). En el cas de les altres 

nacionalitats europees, queden pràcticament igual representades al municipi (0,75%) que a la 

comarca en general (0,7%), a Catalunya són lleugerament superiors (1,06%). Les proporcions són 

similars en el cas dels joves provinents de països de Centre Amèrica, pel que fa a Sant Joan Despí 

trobem un 0,7%, a la comarca un 0,8% dels joves i a Catalunya un 1,76%. Els percentatges de joves 

amb nacionalitats  sud americanes són similars als tres nivells, tot i que inferior a Sant Joan Despí, 

mentre que en el cas de les nacionalitats africanes, el percentatge és inferior al municipi (2,8%); a la 

comarca hi trobem un 5,5% i a Catalunya un 6,38%. Les nacionalitats asiàtiques entre els joves de 

Sant Joan Despí (0,6%) queden, també, per sota de les proporcions que es troben a la comarca (1,3%) 

i a Catalunya (3,03%).  

El fenomen migratori ha canviat significativament en les darreres dècades. A Catalunya, la tradicional 

immigració era procedent de la resta de l'Estat Espanyol. Pel que fa a Sant Joan Despí, els immigrants 

eren sobretot d’Andalusia i Extremadura. Aquest flux ha estat substituït per població estrangera. 

Aquests canvis es van produir a partir dels anys noranta i en un context de baixa natalitat. L'impacte 

poblacional d'aquestes migracions ha estat molt accentuat ja que ha anat transformant el panorama 

demogràfic i social de la ciutat. Cal tenir en compte però, que les xifres censals i del padró sobre 

població de nacionalitat estrangera poden estar subestimades ja que sol haver-hi una part 

d’aquest col·lectiu que no consta registrat.  

 

El gràfic 1.7. simbolitza l’evolució de població jove de nacionalitat estrangera registrada al municipi i 

a la comarca del Baix Llobregat del 2002 al 2011. En ell, observem un creixement continuat del 2002 

al 2010. En canvi en el 2010 la taxa s’estanca, especialment en el cas del Baix Llobregat. Pel que fa al 

2011, la taxa arriba a reduir-se en un 1,5% en el cas de Sant Joan Despí i en un 0,9% a la comarca. 

Aquest comportament de la població ens indicar que estem vivint un canvi en la dinàmica 

poblacional ja que, tant a la comarca com al municipi, el nombre de joves procedents d’altres 

nacionalitats s’ha estancat i està començant, fins i tot, a baixar, com també està passant a molts 

municipis de Catalunya. 

 
Gràfic 1.7. Evolució del percentatge de joves de nacionalitat estrangera. Sant Joan Despí i Baix Llobregat, 2001-
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2010. 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat i de l’IDESCAT. 

 

2.1.2.Educació: 
 

Les darreres dades oficials existents sobre el nivell d’instrucció corresponen al 2001. Aquestes 

dades ens serviran per a orientar-nos en la visualització de la realitat educativa del municipi però no 

per conèixer la població actual. La taula 2.1. resumeix, en xifres absolutes i percentatges, la 

proporció de joves de 15 a 29 anys segons el seu nivell d’instrucció o nivell d’estudis finalitzats. 

 

Taula 2.1. Població de 15 a 29 anys segons nivells d’instrucció i grups d’edat. Municipi, 2001. 

Joves de 15 a 29 anys segons nivell d'instrucció i per grups d'edat. Sant Joan Despí, 2001. 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15-19 8 29 468 698 91 40 268 0 0 

20-24 11 28 195 578 235 345 463 241 72 

25-29 15 29 256 745 257 406 391 335 342 

15-29 34 86 919 2021 583 791 1122 576 414 

% 0,52 1,3 14,04 30,9 8,9 12,1 17,1 8,8 6,3 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 

          

1 No sap llegir o escriure 4 
ESO, EGB o Batx. 
elemental 7 Batxillerat superior  

2 Sense estudis 5 FP grau mitjà 8 Diplomatura  

3 Primer grau  6 FP grau superior 9 Llicenciatura i doctorat  

 
Com queda reflectit en la taula, la majoria dels joves del municipi (30,9%) obtenien els seus estudis 

elementals, és a dir  l’ESO, l’antic EGB i l’antic Batxillerat Elemental. En segon lloc, es pot veure que 

un 17,1% de entre els joves havien finalitzat el Batxillerat Superior mentre que un 14,04% d’aquest 

mateix col·lectiu de la població arribava tot just a completar el primer grau. Al voltant d’un 12,1% 
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dels joves havia realitzat algun estudi de Formació Professional Superior, mentre que un 8,9% havia 

assolit un nivell de Formació Professional Mitjà. La proporció de joves amb una Diplomatura era 

similar (8,8%) mentre que tan sols un 6,3% dels joves havien arribat a obtenir una Llicenciatura i/o 

Doctorat. El col·lectiu de joves que no sabien ni llegir ni escriure tan sols arribava a ser del 0,52% i els 

que no havien arribat a finalitzar cap estudi eren d’un 1,3%.  

 

S’ha de tenir en compte que bona part dels joves poden estar encara realitzant estudis en el 

moment del cens. Per aquest motiu, considerarem els joves entre 25 i 29 anys com el segment més 

fiable ja que el més probable és que hagin finalitzat els seus itineraris educatius. 

 

Taula 2.2. Població de 15 a 29 anys segons nivells d’instrucció i grups d’edat. Municipi, 2001. 

Joves de 25 a 29 anys, segons nivell d'instrucció. Municipi, comarca i Catalunya, 2001. 

   E. obligatoris o inferiors     E. postobl. no universitaris     E. universitaris   

   j  % j  % j  % 

Sant Joan Despí   1045 37,6 1054 38 677 24,4 

Baix Llobregat   79662 48,6 62078 37,9 22100 13,5 

Catalunya   214484 38,6 195433 35,2 145534 26,2 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.    

 

La taula 2.2. classifica als joves entre els 25 i 29 anys segons els estudis assolits i per àmbits 

territorials (Sant Joan Despí, el Baix Llobregat i Catalunya). Un fet significatiu és que els percentatges 

que corresponien a Sant Joan Despí s’acostaven més als de Catalunya que als de la comarca del Baix 

Llobregat. Pel que fa a la proporció de joves de 25 a 29 anys amb estudis obligatoris del 2001, 

representaven el 37,6% dels joves del municipi. Els joves catalans de la mateixa franja d’edat (25-29 

anys) amb estudis obligatoris eren un 38,6%. En canvi, en el Baix Llobregat aquesta proporció era 

molt superior; estem parlant d’un 48,6% dels joves entre 25-29 anys . En el cas dels joves amb 

estudis postobligatoris, en els tres nivells es troben molt igualats, mentre que la proporció de joves 

de 25 a 29 anys amb estudis universitaris era força més baix a la comarca (13,5%) que al municipi de 

Sant Joan Despí (24,4%) i a Catalunya (26,2%). 

En definitiva,veiem que al 2001, pràcticament un 40% dels joves del municipi de 25 a 29 anys havien 

donat per finalitzada la seva trajectòria educativa havent assolit tan sols els estudis obligatoris o fins 

tot sense haver-los acabat. De tota manera, sembla que es tracta d’un fet característic del moment ja 

que trobem resultats similars a la resta del territori català. Basant-nos en les dades obtingudes el 

2001, cal remarcar el nivell educatiu dels joves de Sant Joan Despí que era sensiblement superior a 

la resta de la comarca i essent similar a les de la resta de Catalunya. 

Prenent com a referència les dades del Departament d’Ensenyament podem complementar una part 

d’aquesta radiografia centrant-nos en el repartiment d’alumnes registrats als centres de secundària 

del municipi.  

El gràfic 2.1. ens mostra un resum d’aquesta distribució per a Sant Joan Despí, el Baix Llobregat i 

Catalunya durant el curs 20012-2013. S’ha de tenir en compte que existeix la possibilitat que hi hagi 

un nombre d’alumnes que hagin realitzat estudis fora del municipi i d’altres alumnes originaris de 

poblacions properes que hagin estudiat a Sant Joan Despí. Aquest fet succeeix en menys mesura 

quan parlem d’estudiants que segueixen estudis obligatoris ja que la majoria estudien al seu propi 

municipi; cosa que no passa amb els estudis postobligatoris.  
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      Gràfic 2.1. Distribució de l’alumnat de secundària segons tipus d’ensenyament. Curs 2012-2013. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament. 

 
Com es pot veure en el gràfic, la majoria dels alumnes de secundària estan registrats a l’ESO. Aquesta 

proporció és més elevada al municipi (66,54%) que a la comarca (63,53%) i a Catalunya (59,44%), 

on la diferència és més notable. Si comparem entre els alumnes matriculats a Batxillerat o als Cicles 

Formatius, el Batxillerat és l’opció més triada en els tres casos (Sant Joan Despí, Baix Llobregat i 

Catalunya). Concretament durant el curs 2012-2013, un 15,4% dels estudiants de Sant Joan Despí 

van triar el Batxillerat com a continuació de la seva formació, mentre que un 13,71% va optar per 

matricular-se a Cicles Formatius de Grau Mitjà i un 3,41% a Cicles Formatius de Grau Superior. Per 

poder entendre millor les dades presentades, cal conèixer l’oferta educativa del municipi. A Sant 

Joan Despí s’ofereixen 6 CF diferents: CFGM de Comerç, CFGM de Cures Auxiliars d’Infermeria, 

CFGM d’Emergències Sanitàries, CFGS de Gestió Comercial i Màrqueting, CFGS de Projectes 

d’Edificació i CFGS de Realització i plans d’obres. Els matriculats a CFGM de Sant Joan Despí 

(13,71%) són més nombrosos que al Baix Llobregat (11,13%) i a Catalunya (11,72%); però quan es 

tracta de CFGS hi trobem menys alumnes matriculats a Sant Joan Despí (3,41%) que a la comarca 

(8,16%) i a Catalunya (10,64%).   

En definitiva, segons les dades observades, es pot veure que els joves estudiants que cursen estudis 

al municipi en centres de secundària imparteixen majoritàriament algun curs de l’ESO, mentre que, 

en ensenyaments postobligatoris predominen els alumnes de Batxillerat enfront els de Cicles 

Formatius.  

 
 

 

 

 

Gràfic 2.2. Taxa de graduació a l’ESO. Baix Llobregat, 2001-2012. 
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                                                                          Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat 

Un cop s’ha finalitzat l’etapa dels estudis de l'ESO, és en certs alumnes un punt d’inflexió pel que fa a 

l’itinerari acadèmics dels joves cap a la seva "transició a la vida adulta". El nivell i la distribució de la 

ruptura o continuïtat entre ensenyament obligatori i postobligatori atribuïble al anomenat "fracàs 

escolar" hauria d'esdevenir un punt d'atenció prioritari de la política educativa. Encara que no 

disposem de dades a nivell municipal, podem conèixer la taxa de graduació a l’ESO a nivell comarcal. 

Segons dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, la taxa de graduació a l’ESO ha anat 

creixent durant els anys, passant d’un 68,8% al curs 2001-2002 a un 81,7% al 2011-2012. Aquest 

percentatge es va mantenir estable entre el 2004 i 2007; llavors va créixer de nou arribant al 81,8%. 

El curs 2010-2011 va viure una baixada situant-se al 81,7%; el mateix resultat que el curs 2011-2012 

(81,7%). Aquest sot va durar poc ja que durant el curs 2012-2013 hi ha hagut un increment  de 

matriculats tant a nivell comarcal (84,74%) com de Catalunya en general (84,91%).  

 

El fenomen de la immigració té un impacte directe en el sistema educatiu ja que en molts casos 

l'alumnat no autòcton li és necessari una formació especial i específica. Per aquest motiu, és 

imprescindible generar mecanismes adequats d'integració entre els diferents col·lectius presents a 

l'aula. Els centres educatius han de ser conscients que han d’invertir esforços i recursos per assegurar 

una bona atenció a la diversitat dins les aules. Les distribucions d’aquest col·lectiu d’alumnes afecten 

també en els processos d'ordenació i planificació educativa que es fan a través de les Oficines 

Municipals d'Escolarització. En el cas del Baix Llobregat durant el curs 2012-2013, l’alumnat de 

nacionalitat estrangera matriculat a l’ESO representa un 13,08% del total d’alumnat d’ESO de la 

comarca. A nivell comarcal durant els darrers cursos acadèmics, s’ha mantingut el nombre d’alumnes 

d’origen estranger a les aules d’ensenyament secundari, tot i que a partir de 2010 ha començat a 

minvar. Cal destacar, que la gran majoria d’aquests alumnes es troben escolaritzats en centres 

educatius públics de la comarca. Els alumnes d’ESO del curs 2010-2011 amb nacionalitat estrangera 

matriculats a centres privats només representaven un 4,5% dels alumnes de secundària matriculats 

als centres privats de la comarca. 

 

        Gràfic 2.3. Alumnat estranger matriculat a l’ESO per sectors. Baix Llobregat, 2001 – 2011. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat i el SIJ de la DGJ. 

 

La distribució de l'alumnat entre el sector públic i el sector privat indica l'equilibri del sistema 

educatiu i condiciona les possibilitats d'assolir uns resultats educatius homogenis. Pel que fa al 

repartiment de l’alumnat de secundària segons els sectors públic i privat, veiem com, a simple vista, 

la taxa de matriculació al sector públic a Sant Joan Despí és similar a la de la comarca. En tot cas, 

entre un 66% i un 68% dels matriculats a l’ESO ho han fet al sector públic durant el curs anterior. En 

el cas de Catalunya, el pes del sector públic a la ESO és d’un 64,3%. Es tracta d’una taxa prou 

significativa, tot i que s’acosta perfectament a la normalitat de la resta de Catalunya. 

 L’evolució durant els darrers anys al municipi ha estat d’ascendència moderada. Així, s’ha passat de 

tenir una taxa d’un 63,3% de matriculats d’ESO al sector públic al 2002 a un 66,8% al 2011.  
 

  

Gràfic 2.4. Pes del sector públic a l’Ensenyament Secundari Obligatori. Sant Joan Despí i Baix Llobregat, 2002-

20

 

Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat 
 

 

En tot cas, cal considerar que les dades que s’han aportat i que s’han extret del Departament 
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d’Ensenyament, estan basades en el registre de matriculacions als centres del municipi i no 

descriuen, per tant, la realitat dels joves de Sant Joan Despí que estudien a altres municipis de la 

zona, sinó la dels joves que estudien als centres municipals. 

 

2.1.3. Treball: 
 

El mercat de treball ha patit canvis molt significatius durant els darrers anys a tota Catalunya. Bona 

part d’aquesta transformació és deguda a la crisi econòmica actual; que ha provocat el tancament de 

moltes empreses i la realització de regulacions d’ocupació en moltes d’altres. Aquestes actuacions 

entre d’altres han originat un estancament de l’economia catalana, que ha derivat en un gran 

augment de l'atur i en una moderació en l’evolució de la població activa. És bo tenir present que la 

situació laboral condiciona el desenvolupament vital de la població en general i ho fa de forma 

molt remarcada en el cas dels joves, especialment en els processos d'emancipació. 

 

Les darreres dades oficials disponibles sobre població activa per edats a nivell municipal  

corresponen al Cens de Població l’any 2001. Per aquest motiu, no poden explicar la situació  actual 

de la població del municipi. Per aquest motiu,  serà necessari basar-se en les dades sobre l’atur per 

tal d’arribar a obtenir una visió general. 

 

El gràfic 3.1. ens mostra la distribució dels assalariats de Sant Joan Despí, del Baix Llobregat i de 

Catalunya segons els grans sectors d’activitat econòmica. Encara que les dades es refereixen a la 

població total; ens poden orientar a l’hora d’interpretar la realitat juvenil del municipi. Si ens fixem 

en el gràfic, podem afirmar que a Sant Joan Despí destaquen l’hostaleria i els serveis a la producció 

per sobre de la mitjana catalana i comarcal. Pel que fa a la construcció, la representació d’assalariats 

d’aquest sector és menor a la resta, mentre que la proporció d’assalariats en el sector industrial és 

bastant similar a Catalunya i al Baix Llobregat tot i estar lleugerament per sobre. El sector de 

l’agricultura a Sant Joan Despí és pràcticament inexistent, com també passa en el cas del Baix 

Llobregat i de Catalunya, on aquesta activitat econòmica té un pes molt discret tot i ser una 

lleugerament superior a la de Sant Joan Despí. En definitiva, podem considerar que l’hostaleria, els 

serveis i la indústria són els principals mercats de treball en el municipi i on els joves tenen i 

obtindran més oportunitats de sortida en el món laboral.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 3.1. Assalariats per grans sectors. Sant Joan Despí, Baix Llobregat i Catalunya, 2011. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat. 

 

Un dels indicadors clàssics quan parlem de mercat de treball és el de l’atur.  Basant-nos en les 

dades d’IDESCAT del segon trimestre de 2013, l’atur registrat a Catalunya és de 23.85% d’aturats. 

Per edats, el col·lectiu de persones més castigat per la desocupació és la dels joves entre 16-24 anys 

amb un 53,88%. Per sexes, els homes són els que registren un percentatge més elevat (24,19%) 

enfront al 23,46% de les dones. 

Si ens centrem en l’atur juvenil, és important considerar que es tracta d’un dels col·lectius més 

vulnerables i inestables del mercat de treball. Durant els primers anys de trajectòria laboral, els joves 

acostumen a experimentar diversos episodis d’atur que, tot i que tradicionalment, acostumaven a 

ser de curta durada, en els darrers anys a causa de la crisi s’estan allargant. Les dades sobre atur 

juvenil indiquen el nombre exacte de persones joves registrades a les oficines de treball. Aquest fet 

provoca que el col·lectiu jove no quedi del tot representat en les dades d’atur registrat. El motiu pel 

qual es troben poc representats  és que molts dels joves que cerquen una primera feina no es 

registren com a aturats als serveis públics. Tot i així, la taxa d'atur dels més joves duplica 

pràcticament la de la resta de població. És sabut que durant les darreres dècades i en moments de 

bonança econòmica, la població juvenil era també la més castigada en relació a l’atur  però, aquest 

fet s’incrementa en moments de crisi. Això és degut a que l,a destrucció de llocs de treball es centra 

en un primer moment, en els treballadors  acabats d’arribar, és a dir els joves. La no creació de nous 

llocs de treball comporta que l’entrada de nous treballadors sense experiència sigui gairebé 

inexistent i acaba repercutint  molt negativament e els treballadors joves.   

 

El gràfic 3.2. es refereix a l’atur registrat per principals sectors d’activitat entre els joves de 16 a 34 

anys registrats com a aturats al municipi de Sant Joan Despí, al mes d’octubre de 2012. En el cas dels 

joves entre 16 i 34 anys del municipi, com a la resta del territori, la major concentració d’atur es 

registra al sector serveis (68,2%). En segon lloc, tot i que amb molta diferència, trobem els aturats 

de la construcció i els de la indústria. Tot seguit, es situen els  joves aturats sense ocupació anterior, 

que majoritàriament són joves que cerquen la seva primera feina (com s’ha mencionat 

anteriorment, segurament hi hagin més però molts d’ells no es troben registrats com aturats en els 

serveis públics). En darrer lloc, quedarien els aturats provinents de l’agricultura.   
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Quant a les dades per grups d’edat, l’atur augmenta a mesura que avança l’edat. El grup amb més 

aturats és el de joves entre 30 i 34 anys, que representen un 45,7% del total de joves aturats.  
Gràfic 3.2. Atur registrat per grans sectors. Sant Joan Despí, octubre 2012. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat 

Continuant amb l’atur registrat entre els joves del municipi, també és interessant considerar com 

aquest es distribueix per nivells d’instrucció. El gràfic 3.3. il·lustra la distribució de demandants 

d’ocupació entre 16 i 34 anys de Sant Joan Despí segons nivells formatius. 

 
      

 Gràfic 3.3. Demandants d'ocupació de 16 a 34 anys, per edat i nivell formatiu. Sant Joan Despí, 

octubre 2012. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat. 

 

Com es pot apreciar en el gràfic, el segment més rellevant d’aturats entre 16 i 34 anys és el de 

persones amb estudis obligatoris (ESO/EGB). En aquest cas, un 60% dels joves aturats tenen un 

nivell formatiu d’ESO o EGB. En segon lloc, tot i que amb molta diferència, es situarien els joves 

aturats amb PQPI, CFGM o FPI ( 11,8%), seguits dels joves amb FPII o CFGS (11,4%), i els joves amb 
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estudis universitaris. Els joves aturats sense estudis i amb estudis primaris són gairebé inexistents i 

això es reflecteix també amb les dades absolutes. En definitiva, podem afirmar que l’atur creix de 

forma inversament proporcional als estudis, i que, a més nivell d’estudis menys aturats. 

 

El gràfic següent, ens mostra l’evolució de l’atur juvenil durant el període del 2005 al 2011 a Sant 

Joan Despí, la comarca i Catalunya.  
                       

                     

Gràfic 3.4. Evolució de l’atur juvenil. Municipi, comarca i Catalunya, 2005-2011. 

       

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat i l’Observatori Català de la Joventut. 

 
En el gràfic 3.4., es pot observar que des de 2007 hi ha un canvi significatiu en l’evolució de l’atur. Del 

2005 al 2011, la taxa d’atur del municipi passa de 5,6% al 12,1%, del 6,6% al 14,8% en el cas del Baix 

Llobregat, i del 12% al 30,6 % a Catalunya. La taxa d’atur juvenil del municipi és inferior a la de 

Catalunya i la Comarca. Tot i així, la taxa d’atur juvenil a la ciutat ha crescut quasi 6,5 punts. Pel que 

fa a la comarca aquest augment  ha estat de 8,2 punts i a Catalunya arriba gairebé als 19 punts de 

diferència. 

 

El gràfic 3.5. es refereix als contractes temporals signats per joves durant aquests darrers anys. En 

gran part, es tracta de contractes de nova incorporació, cal destacar que cada cop més es dona la 

situació que una mateixa persona hagi signat més d’un contracte durant el mateix any. Com ens 

mostren les dades, la majoria dels contractes signats per joves al municipi són de tipus temporal. En 

el cas de la comarca, tot i que les xifres, en general, són una mica més altes, ens trobem també amb 

dades molt significatives, que no baixen en cap cas d’un 82% en el cas del municipi, i un 84% a nivell 

comarcal. 
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Gràfic 3.5. Temporalitat de la nova contractació juvenil, Sant Joan Despí i Baix Llobregat, 2002-2011. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat 

 
Donat que l’indicador no mostra el nombre de joves amb contracte temporal, sinó el nombre de 

contractes signats, i entenent que durant el mateix any, alguns d’aquests contractes poden esdevenir 

indefinits, podem concloure que les dades no reflecteixen la situació laboral dels joves. Però si ens 

fixem en la taxa de contractació juvenil que recull la Diputació de Barcelona a la Xarxa Hermes, 

trobem que, per exemple a l’octubre de 2012, la taxa de contractació temporal de joves a Sant 

Joan Despí és del 84,4%, mentre que la de la província de Barcelona és del 90,67%. Aquesta taxa de 

contractació temporal dels joves representa la proporció de la població juvenil ocupada assalariada 

amb contracte temporal respecte el total de la població juvenil ocupada assalariada. Aquest fet ens 

confirma, per tant, que existeix una molt alta situació de temporalitat, i per tant de precarietat, 

entre els joves de municipi. Aquesta característica no forma part només del municipi sinó del 

mercat de treball català. Segons les dades estadístiques, la situació afecta especialment als joves, 

aquest fet prolongat durant un període llarg de temps pot comportar una sèrie de conseqüències 

psicològiques, socials i econòmiques molt negatives.  

 

És a partir dels anys 90 quan comencen a fer-se especialment evidents entre el col·lectiu jove les 

dificultats derivades de la temporalitat i la precarietat del mercat laboral; això sol manifestar-se a 

través de salaris baixos, la contractació temporal, l'alta rotació laboral o la sobrequalificació, entre 

d’altres. Els efectes propiciats han estat l'augment de la incertesa, la disminució dels ingressos, la 

retallada en protecció social i, en definitiva, l'afavoriment d'una situació de feblesa en el món laboral. 

Amb la crisi, aquestes conseqüències s’han anat agreujant. 

Finalment, tancant el tema de la temporalitat al mercat de treball, el gràfic 3.6. mostra el pes dels 

contractes realitzats a través de ETTs sobre el col·lectiu jove en relació al total de contractes 

realitzats per ETT.  
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Gràfic 3.6. Contractació juvenil per ETT. Sant Joan Despí  i Baix Llobregat, 2002-2011. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat. 

 
Aquestes dades ens mostren com des de el 2002 pràcticament una quarta part dels contractes 

realitzats per ETT a Sant Joan Despí són signats per joves, tot i que aquesta proporció ha estat 

variable, essent més elevada del 2005 al 2007 i decreixent a partir de llavors. En el cas de la 

comarca, les dades són encara més altes, superant les del municipi durant tot aquest període de 

temps. A més de la temporalitat que abans comentàvem, també és significatiu considerar que les 

persones contractades a través d’ETT acostumen a tenir menys continuïtat en un mateix lloc de 

treball i obtenen unes condicions de treball més precàries i amb menys drets i salaris més baixos.   

 

2.1.4. Habitatge i Convivència: 
 
Històricament, la consecució de l’autonomia residencial ha estat sempre una de les premisses 

bàsiques en el procés d’emancipació dels joves. L'enduriment de les condicions d'accés als lloguers, 

la dificultat d'aconseguir ingressos estables durant un període ininterromput, l'encariment del preu 

de l'habitatge i les conseqüents disparitats entre els preus dels habitatges lliures i la capacitat 

adquisitiva dels joves són alguns dels factors que fan que aquest procés sigui tan complicat d'assolir a 

l'actualitat. L’anàlisi d’aquest tipus d’indicadors resulta especialment complicat ja que no disposem 

de les dades concretes del municipi però podem extrapolar-ne, en bona part, per les que coneixem 

de Catalunya.  

Segons dades del Sistema d'Indicadors sobre Joventut de la Generalitat, a Catalunya, la proporció 

de població juvenil que ja no viu a la seva llar d’origen respecte el total de la població juvenil es 

situa en un 27,7% al 2011. Es calcula que una persona jove hauria de dedicar tots els seus ingressos 

individuals durant 25,9 anys per a poder assumir el import total d’un habitatge de compra lliure. La 

situació ha estat tan crítica durant els darrers anys que del total d'ajuts a l’habitatge de 

l’administració pública, el 66,7% estaven al 2010 destinats a la població juvenil, aquesta proporció 

però va baixar al 55,7% respecte el 2011. La tria entre compra o lloguer de l’habitatge per part de la 

població en general i més accentuada entre els jove es troba  condicionada pel diferencial del preu 

mitjà dels habitatges de lloguer i de compra; és a dir, en la mesura que el diferencial sigui més gran la 



 

27 
 

balança es decantarà pel lloguer.  

Si ens centrem en la taxa d'habitatges en lloguer, les dades han estat extretes de la Xarxa Hermes 

de 2001. Segons els resultats, apreciem que el nombre d'habitatges en lloguer al municipi de Sant 

Joan Despí (10,91%) era molt similar a la xifra la comarca (10,62%) i set punts per sota dels 

habitatges de lloguer disponibles a la totalitat de la província de Barcelona (17,7%). 

L'indicador sobre els habitatges de protecció oficial per cada mil habitants  representat al gràfic 4.1.  

mostra l'evolució de l'esforç públic per promoure Habitatges de Protecció Oficial en relació amb el 

nombre d'habitants. Tot i que no tenim dades municipals, podem fer-nos una idea basant-nos en la 

situació del Baix Llobregat. 

 

Gràfic 4.1. H.P.O. Iniciats per cada mil habitants. Baix Llobregat i Catalunya, 2002-2011. 

 
Font: Elaboració pròpia  a partir de dades de l'Observatori Comarcal del Baix Llobregat i SIJ de la DGJ. 

 

La quota d’habitatge públic era similar a Catalunya i a la comarca durant el 2002, però ha anat variant 

fins al 2011. La proporció d’habitatge públic ha estat sempre superior al conjunt de Catalunya, 

excepte al 2008, on l’esforç va ser major al Baix Llobregat. En els anys 2002, 2006 i 2010 la inversió 

en habitatge públic va ser molt similar en ambdós casos. Cal constatar que estem referint-nos 

sempre a xifres molt minses, ja que en cap període de temps la inversió ha passat d’un 1,6%. 

Malauradament, durant el darrer any, l’esforç d’inversió en habitatge públic ha estat pràcticament 

inexistent, tant al Baix Llobregat com a Catalunya. 

Quant al tipus de llars identificades, tot i que les dades continuen essent també del 2001, per mitjà 

de l’IDESCAT sabem que la proporció de llars joves (formades per persones fins a 30 anys) a Sant 

Joan Despí era del 12,6% sobre el total de llars unipersonals registrades al municipi. El percentatge, 

en aquest cas, era lleugerament inferior al que es registrava a la comarca (13,8%) i una mica superior 

al de Catalunya (11,2%).  

 

El gràfic 4.2. representa la distribució de les llars joves segons l’estat civil sobre el total de cada 

categoria a nivell de municipi, comarca i Catalunya, al 2001.  
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            Gràfic 4.2. Llars joves per estat civil. Municipi, comarca i Catalunya, 2001. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 
 
Segons les dades recollides el 2001, la proporció de llars joves conformades per solters era una mica 

més alta a Sant Joan Despí (30,2%) que a la comarca del Baix Llobregat (29,6%) i 6 punts més elevada 

que a Catalunya (24,5%). La situació era diferent pel que fa a les llars joves formades per casats, tant 

Sant Joan Despí (10,1%) com a Catalunya (10,6%) obtenien resultats similars, mentre que a la 

comarca (15,8%) eren superiors. El tant per cent de joves separats al municipi (8,6%) era més elevat 

que a la comarca (7%) i que a Catalunya (5,3%), mentre que la proporció de divorciats a Sant Joan 

Despí es mantenia en la mitjana comarcal i superava lleugerament la de Catalunya. En termes 

generals, a Sant Joan Despí l’any 2001, la majoria de llars joves estaven composades per joves 

solters (30,2%), seguits de joves casats (10,1%). El col·lectiu de joves separats era  menys nombrós 

(8,6%) i encara menys les llars formades per joves divorciats (4,5%). 

 

El gràfic 4.3. mostra el pes dels matrimonis i parelles de fet joves sobre el total dels matrimonis i 

parelles de fet de Sant Joan Despí, el Baix Llobregat i Catalunya l’any 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gràfic 4.3. Parelles de fet i matrimonis joves. Municipi, comarca i Catalunya, 2001. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 

 
A nivell global, les parelles de fet representen el tipus d’unió predominant entre els joves tant del 

municipi (29,6%), com de la comarca (33,9%), o de Catalunya (30,5%). En el cas de Sant Joan Despí, 

la proporció de parelles de fet joves (29,6%) és, per molt poc, inferior a la de Catalunya i la comarca. 

Pel que fa als de matrimonis de joves (7%) es situaven, al 2001, més a prop de la xifra del Baix 

Llobregat (7%) que de la de Catalunya (5,7%), que quedava per sota.  

 

Finalment, i tancant amb el tema dels nous models de convivència, cal assenyalar que els canvis en 

les pautes familiars i reproductives impliquen que cada cop més hi ha una major proporció de fills de 

joves que neixen fora del matrimoni. Aquest indicador reflecteix els canvis culturals en relació al 

marc de la reproducció. Cal considerar, però, que les mares solteres no casades, però, que conviuen 

amb la seva parella tenen una situació pràcticament idèntica a les mares casades, fet que ens porta a 

interpretar l'indicador, per tant, des de la vessant del canvi de les pautes culturals i reproductives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 4.4. Evolució del nombre de fills de dones joves no casades. Municipi, comarca i Catalunya, 
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2001-2010. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. 

 
En el cas de Sant Joan Despí, per exemple, l’evolució ha estat irregular, de manera que al 2005 i 2006 

la proporció va caure 4 punts, per després tornar a pujar al 2007, fins assolir un 45,8%. Tot i així 

durant els darrers anys del 2001 al 2010, el nombre de fills de dones joves no casades ha 

augmentat; arribant gairebé a doblar-se. En el cas del Baix Llobregat i Catalunya, ens trobem amb 

proporcions similars, tot i que l’evolució ha estat més continua. A partir del 2009, però, ens trobem 

amb que els tres nivells territorials es troben molt igualats pel que fa al nombre de fills de dones no 

casades.  

2.2 ANÀLISI ENQUESTA  
 
L’Informe que es presenta a continuació ha estat elaborat a partir de l’anàlisi dels resultats d’una 

enquesta passada als joves de Sant Joan Despí. La intenció d’aquest estudi, a grosso modo, és la de 

recollir les opinions, inquietuds i necessitats d’aquests joves per tal de portar a terme accions que 

ajudin a millorar la seva qualitat de vida i satisfer les seves necessitats mitjançant el Pla Local de 

Joventut 2014-2017.  

Com ja hem mencionat anteriorment l’enquesta està estructurada en diversos àmbits, com ara: 

- Dades generals de la mostra, és a dir, segons sexe, distribució per barris, l’ocupació principal i 

el nivell d’estudis dels enquestats. 

- Coneixement i utilització dels serveis, equipaments i activitats del municipi i la  valoració 

quantitativa dels joves. 

- Educació  

- Treball  

- Habitatge 

- Oci i temps lliure 

- Salut 

- Cultura 
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- Participació 

- Mobilitat 

- Informació 

- Igualtat i cohesió social 

2.2.1 Dades Generals: 
 
L’anàlisi dels resultats es basa en una mostra de 264 joves del municipi de Sant Joan Despí, amb 

edats compreses entre els 12 i 29 anys. Aquests joves enquestats ens han proporcionat informació 

de primera mà sobre els gustos, les necessitats, les activitats i les opinions que tenen aquest sector 

de la població en el municipi.  

Pel que fa a la franja d’edat dels 12 als 18 anys, el nombre és de 102 joves, entre ells un 48,04% de 

dones i un 51,96% homes.   

 

 

 

Pel que fa als joves entre 19 i 29 anys, el 50,62% són dones i el 49,38% homes.  En els dos casos, els 

percentatges són força equitatius.  

 

 
 
Així doncs, en total la composició pel que fa al sexe de la mostra és de:  un 50,37%  d’homes i un 

49,62% de dones. 
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Les persones enquestades són joves entre 12 i 29 anys. Com es pot veure en el gràfic, la franja d’edat 

més representativa amb un 6,82% són els joves de 12 i de 27 anys; seguits molt de prop dels joves de 

13, 15 i 29 anys; i en un tercer bloc trobem els joves de 19-24 anys (5,68%).  

 

 

2.2.2. Educació: 
 
El 100% dels joves entre 12 i 18 anys,  es troben estudiant actualment. En canvi, pel que fa a la franja 

d’edat entre 19 a 29 anys,  el 55,55% estudia i un 43,94% no.  
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Dels joves enquestats amb edats compreses entre els 12 i 15 anys, no hi ha cap novetat ja que  el 

100% estudia l’ESO. Pel que fa als joves entre 16 i 29 anys  que estudien, el 19,19% es troba realitzen 

alguna llicenciatura, diplomatura, grau o màster; el 12,12%  estudia alguna de les opcions de 

Batxillerat, el 8,08% algun estudi de Grau Mitjà, el 7,07% ESO; un 5,05% algun Grau Superior i un 

1,51% es troba en alguna escola d’adults.  

 

 
Quan parlem d’abandonament dels estudis, ens centrem en la franja d’edat dels 16 als 29 anys ja 

que en aquesta edat, un ja no està obligat a continuar els seus estudis. Així doncs, entre aquests 

joves, el 17,68% afirma haver abandonat o deixat de finalitzar algun estudi. En canvi, aquells que 

neguen haver-ho fet són majoria amb un 81,31% de les respostes.   

 
Els principals motius de l’abandonament o la no finalització dels estudis entre els joves del municipi  

és la poca motivació i els motius econòmics o personals.  
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Més de la meitat dels joves entre 12 i 15 anys (60,60%) afirma que no reben suficient informació 

sobre les diverses opcions  acadèmiques. Aquells que troben que sí que tenen suficientment 

informació són el 36,36%.  

 

 
El 58,33% dels joves entre 16 i 18 anys considera que sí reben suficientment informació sobre les 

diverses opcions acadèmiques que existeixen; enfront del 36,11% que assegura està poc informat 

sobre aquesta qüestió.   

 

 
En canvi, la gran majoria dels joves entre 19 i 29 anys (80,25%) afirmen està suficientment 

informats respecte d’un 19,75% que assegura no estar-hi.  
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Comparant els resultats, podem observar que els joves solen està més informats a mesura que van 

creixent, degut segurament per un increment del seu interès envers les qüestions acadèmiques i 

sobre el seu futur professional.  

 

Tot seguit, s’ha preguntat sobre els recursos i serveis d’informació acadèmica que els joves 

coneixen i utilitzen. Quan parlem dels joves entre 12 i 15 anys, el 56,06% escull el” Punt 

d’Informació Juvenil-El Bulevard” com el més popular; seguit amb un 51,51% el “Servei d’Orientació 

del Institut”. El 39,39% d’aquesta franja d’edat coneix el “Saló de l’ensenyament”; seguit del 

“PIDCES” amb un 38%. Per acabar, el 24% afirma conèixer les “jornades de portes obertes dels 

centres de formació o de la Universitat”.  

 

 
Els serveis més populars entre els joves de 16 a 18 anys són, en els primers llocs continuen sent el 

“Punt d’Informació Juvenil-El Bulevard” i el “Servei d’orientació del institut” amb un 58,33% de les 

respostes cadascuna. Amb poca diferència trobem el Saló de l’ensenyament amb un 55,55%. Per 

acabar però no per això poc significatiu, trobem les opcions de “Jornades de portes obertes dels 

centres de formació de la Universitat” amb un 44,44% i amb un 36,11% el PIDCES.  
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Pel que fa als joves entre 19 i 29 anys,  la gran majoria amb un 76,54%  coneix El “Saló de 

l’ensenyament”, el 58,64%  “les jornades de portes obertes dels centres de formació o de la 

universitat”. Una mica més de la meitat d’aquests joves coneix el “Punt d’Informació Juvenil-El 

Bulevard” (51,23%), seguit del servei d’orientació del institut (47,53%). El servei menys populars és  

el PIDCES amb un 11,11%.  

 

 
 
A continuació, es va preguntar sobre els recursos o serveis que utilitzaven en relació a qüestions 

acadèmiques. Els joves entre 12 i 15 anys, el recurs que més fan servir són “els amics o familiars” 

amb un 66,66%, seguit de lluny del “Punt d’Informació Juvenil- El Bulevard” i el “Servei d’orientació 

del institut”; cadascun amb un 24,24% . Tot seguit, el “PIDCES” amb un 22,73% i el “Saló de 

l’ensenyament” amb un 12,12%. Per acabar, les “jornades de portes obertes dels centres de 

formació o de la Universitat” són utilitzades pel 9,09% dels joves entre 12 i 15 anys.  
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Els joves entre 16 i 18 anys el recurs que més fan servir és també el d’”amics o familiars” amb un 

63,89% . En canvi, el segon servei més usat per aquesta franja d’edat és  el “Saló de l’ensenyament” 

amb un 38,89%.  Tot seguit, les” Jornades de portes obertes dels centres de formació o de la 

Universitat” són utilitzades per  un 33,33%  dels joves entre 16 i 18 anys.  El 27,7% ha fet ús del 

“Punt d’Informació Juvenil- El Bulevard” i el 22,22% el “Servei d’orientació del institut”. Pel que fa 

al PIDCES ha estat utilitzat per un 19,44% dels joves entre 16 i 18 anys.  

 

 
Quan parlem dels serveis que més utilitzen els joves entre 19 i 29 anys, el resultat és del tot diferent. 

El recurs més utilitzat passa a ser el “Saló de l’ensenyament” amb un 59,88% . El segon recurs és el 

de “amics o familiars” amb un 45,06%, seguit de les” Jornades de portes obertes dels centres de 

formació o la universitat” amb un 41,36%. El “Punt d’Informació Juvenil-El Bulevard” és en aquesta 

franja d’edat utilitzat pel 32,72% i el “Servei d’orientació del institut” pel 23,46%. El “PIDCES” és el 

servei que menys fa ús els joves entre 19 i 29 anys amb un 5,55%. 

 
El 16,16% dels joves entre 16 i 29 anys que busquen feina un cop han acabat els seus estudis  
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asseguren que triguen “entre un i tres mesos” en trobar feina un cop finalitzats els estudis, el 13,64% 

triga “entre tres i sis mesos” i un 10,10% “entre sis i un any”. Els que afirmen que triguen “menys 

d’un any” són un 8,58% , “entre un i dos anys” el 5,05% i “més de dos anys” el 0,5%. Aquells que 

asseguren que “ no han treballat” són el 7,57%.  

 

 
 

2.2.3. Treball:  
 

En aquest apartat, en segons quines qüestions laborals tindrem en compte només els joves a partir 

dels 16 anys, edat en la qual un ja pot iniciar-se al món laboral. 

 

El 54,04% dels joves entre 16 i 29 anys assegura que no treballa o no ha treballat per un període 

superior als dos mesos i amb contracte laboral; enfront del 44,44% dels joves que sí n’han tingut.  

 

 
En quan a la pregunta que se’ls hi ha fet sobre si han treballat com a becari o han fet pràctiques de 

forma retribuïda en alguna ocasió, el 72,22% dels joves entre 16 i 29 anys han respost que no; 

enfront del 25,75% que afirmen haver-ho fet.  
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Tot seguit, es va preguntar als joves entre 16 i 29 anys en quantes empreses o organitzacions han 

treballat  o bé fet pràctiques retribuïdes o de becari; el 53,03% “no va contestar” a la pregunta. La 

resta, el 19,19% van afirmar que ho ha fet “en una” empresa o organització; l’11,11% “en dos”. “En 

tres” ho ha fet un 9,59%, un 4,54% assegura que “entre tres i cinc”, un 1,01% “entre dei i quinze”.  

 

 
Quan se’ls hi pregunta sobre la duració del contracte de més durada que han tingut, el 50,50% “no 

contesta” i un 16,16% assegura que “indefinit”. Un 8,58% “entre un i dos anys”, seguit del 7,57% 

que contesta “entre sis mesos i un any”. De molt a prop, els joves que han tingut un contracte de 

“dos anys” (7,07%) i “entre un i tres mesos” (5,55%). Aquells que diuen haver tingut un contracte de 

“menys d’un mes” són un 2,02% dels joves en edat de treballar.  
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Pel que fa a les hores que treballen habitualment a la setmana, els joves entre 16 i 29 anys de Sant 

Joan Despí, el 15,65% assegura que ho fa “entre 35 i 40 hores”, el 13,13% “menys de 20 hores”. 

“Entre 20 i 30 hores” ho respon el 10,10% d’aquests joves i un 5,05% “entre 30 i 35 hores”. Un 

2,02% afirma fer-ho “entre 40 i 50 hores” a la setmana. Aquells que “no contesten” a la pregunta 

són el 48,99% dels joves.  

 

 
 
Si analitzem els Serveis més utilitzats i els més útils pel que fa a l’ocupació i la promoció econòmica 

al municipi, els resultats ens assenyalen que els joves prefereixen utilitzar en primera instancia els 

seus contactes personals, ja sigui “enviant currículums o presentar-se personalment” (34,85%), 

amb un 33,84% “Família o coneguts de la família” i amb un 32,32% “Amics/amigues o 

coneguts/conegudes propis”. Alhora, aquests recursos es consideren els més útils pels joves: 

“enviant currículums o presentar-se personalment” (28,79%), “Família o coneguts de la família” 

(28,79%) i “Amics/amigues o coneguts/conegudes propis” (26,76%).  

En segon lloc, trobem la utilització dels “Serveis públics d’ocupació” (28,28%); però el consideren 

útil el 18,18%. El tercer lloc l’ocupa “Fent pràctiques en empresa” (23,23%) i el troba útil 19,19%. De 

molt a prop trobem la utilització de l’ “Empresa de Treball Temporal (ETT)” (22,72%) i el troben útil 

el 16,16% dels joves. Pel que fa als “Webs especialitzats (infojobs…)” el 21,21% els ha utilitzat i un 

14,65% els troba útils. El “Punt d'Informació Juvenil - El Bulevard” ha estat utilitzat pel 19,19% dels 

joves i l’han trobat útil un 17,17%. Els “Anuncis de prensa” són utilitzats pel 13,13% dels joves i 

trobats útils només pel 3,53%. La “Borsa de treball de l'institut o la universitat” se n’ha servit el 

12,12% i l’ha trobat útil el 7,57%. Els serveis menys utilitzats són “Servei de Promoció Econòmica. 

PromoDespí” (6,56%) i “muntar la meva pròpia empresa o negoci” (5,05%); aquells que han trobat 
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útil “Promodespí” són un 5,05% dels joves i un 4,54% troba útil “muntar la seva propia empresa o 

negoci”.  

 

 
 
 
Si els hi preguntem pel grau de satisfacció de la feina que desenvolupen actualment, només un 

9,59% està “molt satisfet” amb el que fa, un 15,15% “satisfet” i un 14,14% dels joves “mitjanament 

satisfet”. Aquells que es troben “poc satisfets” són el 2,02% i els “molt poc satisfets” el 3,03%.  

 

 
Pel que fa a la relació entre la feina i els estudis que han desenvolupat en els darrers tres anys, el 

13,64% assegura que té “poca” relació, el 10,61% “força” i aquells que consideren que té “gens” o 

“molta” són el 10,10% cadascuna.  
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Pel que fa al nivell d’estudis en relació amb  la feina que desenvolupen els joves entre 16 i 29 anys, 

el 21,72% considera que els seus estudis es corresponen  amb la feina que fan “iguals”. Aquells que 

troben que fan una feina “inferior” als seus estudis són el 10,61% dels joves, els que ho consideren 

“superior” són el 6,06%, “molt inferior” el 4,04% i “molt superior” el 2,52%.  

 

 

Preguntant als joves entre 16 i 29 anys sobre si en un futur es veuen treballant d’allò que els hi 

agrada, els joves de Sant Joan Despí són força optimistes ja que una gran majoria creu que “sí” 

(82,32%) enfront del 17,68% dels joves que creu que “no”.  
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Pel que sobre si en un futur, es veuen creant una empresa o treballant per compte propi, el resultat 

és bastant equitatiu ja que el 41,41% dels joves entre 16 i 29 anys es veu capaç de fer-ho i un 58,59% 

respon “no”.  

 

 

En quan si els joves d’aquesta franja d’edat, han treballat per un període superior a un mes sense 

contracte laboral, aquells que ” ho han fet” són força superiors amb un 67,17% enfront d’aquells 

que “no” amb un 13,64%.  
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2.2.4 Habitatge: 
 

Un altre aspecte en què s’ha volgut conèixer la opinió dels joves és la relacionada amb l’habitatge. El 

92,16% dels joves entre 12 i 18 anys no han viscut més de dos mesos a una llar diferent de la 

familiar. En canvi, els joves entre 19 i 29 anys, aquells que sí han viscut més de dos mesos fora de la 

llar familiar han sigut un 42,59% enfront d’un 56,79% dels joves.  

 

 
 
És interessant conèixer amb qui viuen actualment els joves entre 19 i 29 anys; el 18,52% ho fa “amb 

parella”, un 14,20% “a la llar familiar (amb els pares)” i un 5,55% viu “amb els amics/gues o 

companys/es de pis”. Aquells que viuen “sols” són un 4,94% i un 2,47% ho fa “amb altres familiars”. 

 

 

Si investiguem sobre la procedència de l’habitatge on els joves viuen actualment, trobem que un 

64% viu “de lloguer”, seguit però de molt lluny de “cedit per la família (pares, avis, etc.) amb un 14% 

i “de compra i amb hipoteca” amb un 10%. 
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Dels joves que viuen de lloguer o bé en un pis amb hipoteca, el 52,94% assegura que en els darrers 

dotze mesos ha tingut problemes per pagar el lloguer o la hipoteca. Aquells que diuen no haver 

tingut problemes d’aquest tipus són el 47,05%. 
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 Aquells joves que es troben satisfets del pis on viuen són el 72,55%; enfront del 27,45%.  

 
Els principals motius d’insatisfacció respecte a on viuen són amb un 50% el “preu. Ja que tenen 

dificultat per pagar el lloguer o la hipoteca”, seguit d’un 36% que es decanta per  la mida “petit” i 

amb un 7% cadascuna de les respostes “el mal estat” i la “ubicació”.  

 

 
 
Quan se’ls hi pregunta sobre quines opcions d’accés a l’habitatge consideren millor, els joves entre 

19 i 29 anys es decanten amb un 57,97% “habitatge de compra” enfront d’un 40,58% “habitatge de 

lloguer” i un 1,45% “habitatge ocupat”.  

 

 
Pel que fa als joves entre 12 i 18 anys, el 36,27% els hi agradaria viure “en un pis de compra”, 
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mentre que un 29,41% “en un pis de lloguer” i de molt a prop, amb un 24,51% “a la llar familiar.  

 

 
 
Però, quan se’ls hi pregunta on creuen que viuran d’aquí cinc anys, gairebé la meitat d’aquests 

mateixos joves consideren “a la llar familiar” (48,04%) mentre que un 30,39% “en un pis de lloguer” 

i un 10,78% “en un pis de compra”.  

 

 
 
Pel que fa als joves entre 19 i 29 anys, els resultats són diferents ja que més de la meitat d’ells 

(56,79%) voldrien viure “en un pis de compra”, un 33,33% “en un pis de lloguer” i només un 3,09% 

“a la llar familiar”.  
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Quan parlem de amb qui els hi agradaria viure d’aquí cinc anys, els joves entre 12 i 18 anys, el 

41,17% opta “amb la parella”, un 29,41% “amb amics/gues o companys/es” , un 17,65% “amb els 

pares” i un 11,76% “sol/a”.   

 

 
 

 
 
 
En el cas que se’ls hi pregunta amb qui creuen que viuran, la meitat (50%) dels mateixos joves que 

han respost l’anterior pregunta opta per “amb els pares”, un 18,63% “amb la parella”, un 17,65% 

“sol/a” i un 12,74% “amb amics/gues o companys/es”.  

 

 
 
En canvi, de nou quan ho fem amb els joves entre 19 i 29 anys, els resultats són diferents. La majoria 

amb un 70,27% opta per “amb la parella”, seguit de molt lluny “amb amics/gues o companys/es” 

amb un 13,58% , “sol/a” amb un 11,11% i “amb els pares” amb un 3,7%.  

 

 



 

49 
 

Pel que fa amb qui creuen que viuran, els joves continuen amb menor mesura optant amb un 

43,21% per “amb parella”. Seguit amb un 30,25% “amb els pares”, un 8,64% “sol/a”, 3,7% “altres” i 

només un 1,23% pensa que viure “amb amics/gues o companys/es”.  

 

 

En quan si en un futur els joves entre 12 i 18 anys els hi agradaria viure a Sant Joan Despí o bé viure 

en una altra població, el 41,18% voldria continuar vivint al municipi, en canvi, un 58,82% voldria 

marxar a viure en un altre lloc.  

 

 

Aquesta situació varia, quan els joves que responen corresponen a la franja d’edat de entre 19 i 29 

anys, el 52,47% voldria viure a Sant Joan Despí i el 46,91% a un altre lloc.   

 
Un factor cabdal pels joves és el grau de llibertat o d’autonomia que experimenten. Per aquest 
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motiu, s’ha volgut conèixer directament la seva opinió i experimentació en aquest aspecte. La 

pregunta havia de ser contestada pels joves que estiguessin vivint a la llar familiar (amb els pares) o 

que haguessin viscut en ella més de sis mesos en el darrer any.  

En un principi, ens centrarem en la franja d’edat entre 12 i 18 anys. Pel que fa a “puc portar la meva 

parella a casa a dormir” el 41,17% respon “no, mai”, seguit de “habitualment, no” amb un 28,43%, 

“habitualment, sí” amb un 21,57% i “sí, sempre” només el 8,82%. Quan se’ls hi pregunta sobre si 

“poden portar amics/gues a casa a dormir”, el resultat és bastant diferent; el 42,16% respon 

“habitualment, sí”, el 31,37% “habitualment, no”, el 16,66% “sí, sempre” i el 9,8% “no ,mai”. El grau 

d’autonomia/llibertat incrementa pel que fa a “portar amics/gues a casa” ja que el 49,02% contesta 

“sí, sempre”, el 44,12% “habitualment, sí” i les respostes més prohibitives com “habitualment, no” i 

“no, mai” reben un 4,9% i un 1,96% respectivament. Si parlem de “tinc llibertat per entrar i sortir de 

casa quan vull” és bastant equitatiu, el 31,37% dels joves respon que “sí, sempre”, el  29,41% 

“habitualment, sí”, un 28,43% “habitualment, no” i el 10,78% “no, mai”. Per últim, la qüestió “durant 

el cap de setmana puc tornar de matinada”, els joves d’aquesta franja d’edat consideren que tenen 

poca llibertat/autonomia ja que el 40,19% assegura que “no, mai”, el 27,48% “habitualment, no”. El 

16,66% “habitualment, sí” i aquells que responen “sí, sempre” són un 15,68% de les respostes.  

 

 
 
Si ens centrem en els joves entre 19 i 29 anys, el grau d’autonomia i llibertat és completament 

diferent als joves entre 12 i 18 anys. En un primer moment, sobre si “poden portar la parella a casa a 

dormir” el 33,33% assegura que “sí, sempre”, el 23,46% “habitualment, sí”, el 9,26% “habitualment, 

no” i tan sols un 7,41% respon “no, mai”. En quan a “portar amics/gues a casa a dormir” el 30,86% 

contesta que “habitualment, sí”, el 26,54% “sí, sempre”, el 13,58% “habitualment, no” i un 1,23% 

“no, mai”. Pel que fa a “portar amics/gues a casa” el 38,27% afirma que “sí, sempre”, seguit d’un 

26,54% que “habitualment, sí”, un 7,41% que “habitualment, no” i aquells que “no, mai” són només 

el 0,62% dels casos. Pel que fa a si “tenen llibertat per entrar i sortir de casa quan volen”, més de la 

meitat dels joves d’aquesta franja d’edat amb un 56,17% assegura que “sí, sempre”, de lluny trobem 

aquells que responen “habitualment, sí” amb un 14,81 i els que “habitualment, no” i “no, mai” amb 

un 1,23% cadascuna de les opcions. Per acabar, quan se’ls hi pregunta si “durant el cap de setmana 

poden tornar de matinada”, més de la meitat dels joves amb un 53,7% responen que “sí, sempre”, 

seguit de lluny de “habitualment, sí” amb un 17,28% i amb un 2,47% “Habitualment, no”.  
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2.2.5 Oci i Temps Lliure: 
 
Si analitzem les hores lliures que tenen els joves de 12 a 18 anys entre setmana, trobem que la 

majoria de les respostes es concentren en les “tres hores” (19,6%), les “quatre hores” (19,6%) i les 

“cinc hores” (17,65%). Seguidament i amb poca distància, trobem aquells que assegure tenir “més de 

sis hores” (14,7%) i “dues hores” (11,76%). Per últim, els joves que afirmen disposar de “sis hores” 

(5,88%), de “menys d’una hora” (4,9%) i “una hora” (2,94%).  

 

 
El gran gruix de respostes dels joves entre 19 i 29 anys  es troba també entre les “quatre hores” 

(24,07%), les “tres hores” (19,75%), les “cinc hores” (16,05%). Seguit també de “més de sis hores” 

(12,96%) i “dues hores” (11,11%). Per últim, trobem aquells que responen que tenen “sis hores” 

(7,41%), “una hora” (4,94%) i “menys d’una hora” (3,7%).   
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Quan parlem de les hores de temps lliure al dia durant el cap de setmana, la situació varia força. El 

44,12% dels joves entre 12 i 18 anys assegura que disposa de “més de dotze hores” de temps lliure 

al dia durant el cap de setmana. Seguidament trobem de molt lluny, aquells que afirmen tenir “deu 

hores” (10,78%), “set hores”i “vuit hores”  (8,82%). Els que tenen “dotze hores” i “nou hores són el 

6,86% cadascuna de les opcions. Per últim, els joves que disposen de “cinc hores” (5,88%), “onze 

hores” (3,92%) i “sis hores” (2,94%).   

 

 

Pel que fa als joves entre 19 i 29 anys, el 27,77% contesta que té “més de dotze hores” de temps 

lliure al dia durant el cap de setmana. Seguit d’aquells que disposen de “deu hores” (11,11%), “vuit 

hores” (9,26%) i “nou hores” (8,64%). A continuació trobem les opcions de “sis hores” i “dotze hores” 

amb un 7,41% cadascuna. “Onze hores” de temps lliure al dia durant el cap de setmana ha estat 

escollit pel 6,79% dels joves, seguit de “quatre hores” i “cinc hores” amb un 4,94% cadascuna. De 

molt a prop, “tres hores” amb un 4,32%, “set hores” amb un 3,7%, “dues hores” amb un 2,47% i “una 

hora” amb un 1,23%.  
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Tot seguit, analitzem quines són les activitats que més els hi agrada practicar durant el temps lliure. 

Per fer-ho, es va indicar als joves que citessin tres activitats. El resultat ha estat variat, ja que s’ha 

comprovat que els gustos dels joves del municipi són diversos, però que en certs casos són bastant 

homogenis.  

 

Més de la meitat dels joves entre 12 i 18 anys ha esmentat “quedar amb els amics” (54,91%) com a 

activitat que més els hi agrada fer durant el temps lliure. En segon lloc trobem activitats com ara 

“jugar a videojocs”(29,41%), seguit de “practicar esports” (23,52%) i “jugar a futbol”(21,57%). En un 

tercer bloc, “Mirar la TV” (20,58%), “llegir” (18,62%) i “escoltar música” (16,66%). Seguidament 

trobem “utilitzar ordenador/internet/xarxes socials” (15,68%), “sortir de festa/discoteca” (12,74%) i 

“anar de compres” (8,82%). A continuació, “dormir” (7,84%), “ballar” (6,86%), “anar al cine” i 

“passejar” (4,9%), “anar al gimnàs”, “estar amb la família” i “jugar qualsevol cosa” (3,92%), “pintar”, 

“sortir amb la parella” i “practicar el sexe” (2,94%). Per acabar, activitats com “escriure”, “anar al 

teatre”i “tocar algun instrument”,(1,96%) i “anar amb moto”, “cantar”, “esplai”, “cuinar” i “viatjar” 

(0,98%).   

 
 
Pel que fa als joves entre 19 i 29 anys de Sant Joan Despí, les activitats més escollides han estat 

també “quedar amb els amics” (44,44%), seguida de lluny per “practicar esports” (28,39%). En un 

segon terme trobem “sortir de festa/discoteca”(24,69%), “llegir” (15,43%) i “sortir amb la parella! 

(13,58%). En un tercer bloc, consten les activitats “pintar/dibuixar/dissenyar”, “escoltar música”, 

“jugar a videojocs” (10,49%), “dormir/descansar” (9,88%) i“estar amb la família” (9,26%). A 
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continuació, ens trobem amb “ballar” (8,64%), “mirar la tv” (8,02%) i “tocar algun instrument”, 

“cine/series” i “altres” (7,41%). Les activitats com ara “jugar al futbol” i “anar al gimnàs” reben el 

6,79% de respostes. De molt a prop, “passejar” (6,17%)“utilitzar ordenador/internet/xarxes socials” 

(5,55%). Per acabar, les activitats que menys suport han tingut són “viatjar” i “cantar” (3,7%), “jugar a 

jocs de taula”, “anar de compres”i “fer part d’algun   

esplai/associacions/organitzacions/correfocs/gegants” (3,08%), “anar a de  

Teatre/Concert/exposicions” (2,47%), “menjar”, “cuinar” i “escriure”(1,85%) i “practicar sexe” 

(1,23%).  

 

 
 
Si passem a analitzar el pressupost que disposen per gastar durant el seu temps lliure els joves 

entre 12 i 18 anys. Una gran majoria confessa que gasta “menys de 10€” (73%). Aquells que gasten 

“entre 10 i 20€” són un 23% dels joves i “entre 20 i 50€” i “més de 100€” són un 2% cadascuna de les 

opcions.   

 

 
En canvi, el resultat dels joves entre 19 i 29 anys és més equitatiu. El 42% assegura que gasta “entre 

10 i 20€” i un 30% “entre 20 i 50€”. Pel que fa a aquells que afirmen gasta “menys de 10€” 

corresponen al 23%. Per acabar, el 4% gasta “entre 50 i 100€” i només un 1% “més de 100€”. 
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Continuant amb l’àmbit d’oci i temps lliure, se’ls hi ha preguntat per l’edat en què van començar a 

sortir de nit. Aquells que asseguren “encara no sortir de nit” fan part del 32,21% de joves entre 12 i 

18 anys. A continuació, trobem els joves que afirmen haver-ho fet “abans dels 14” i “als 14” amb un 

18,63% cadascuna de les respostes. Aquells que ho han fet o ho fan “als 15” són l’11,76% dels casos, 

“als 16” el 6,86% i “als 17” el 2,94%. “Als 18” i “més tard dels 18” rep un 0,98% de respostes 

cadascuna. 

 

 
 
Si comparem els resultats anteriors amb els dels joves entre 19 i 29 anys, la situació varia bastant. En 

aquest cas, el 25,92% dels joves entre 19 i 29 anys va començar a sortir de nit “als 16”, seguit de 

molt a prop d’aquells que ho van fer “als 15” amb un 25,31%. El 19,13% “als 17”, seguit de “als 18” 

amb un 10,49% i “als 14” amb un 9,88%. “Abans dels 14” rep només un 5,55% i “més tard dels 18” un 

3,08%. Aquells que asseguren “encara no sortir de nit” són tan sols el 0,62%.  
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2.2.6 Salut i Afectivitat: 
 
Els aspectes de salut en els que s’ha centrat l’estudi han estat la sexualitat, el consum de 

substàncies, les relacions afectives i la informació que els joves en tenen al respecte. Tot i que 

sabem que sovint podem trobar-nos amb respostes distorsionades, i som conscients que moltes 

vegades es contesten intentant l’acostament a la resposta desitjable, més que a la realitat, pensem 

que l’anàlisi d’aquestes dades pot orientar-nos considerablement. 

En un primer moment, s’ha preguntat als joves entre 12 i 18 anys si havien patit algun problema 

important de salut en el darrer any; el 91,18% assegura que “no” mentre que un 8,82% n’ha patit. 

Són molt pocs els joves que n’han patit i acudeixen a un psicòleg o algun altre professional de la 

salut. En el cas dels joves entre 12 i 18 anys, només un 5,55% diu d’haver consultat a algun i pel que 

fa als joves entre 19 i 29 anys, només un 7,41%.   

 

 
La mateixa pregunta escau sobre els joves entre 19 i 29 anys; en aquest cas, un 84,57% afirma que 

“no” i un 15,43% que “sí”.  
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D’altra banda, un 29,41% dels joves entre 12 i 18 anys ha patit en el darrer any algun moment 

d'ansietat, angoixa, estrès o altres malestars de tipus psicològic. Pel que fa a la franja d’edat dels 19 

als 29 anys, el nombre incrementa amb un 30,25% dels joves que assegura haver patit algun 

d’aquests símptomes.  

 

També se’ls ha preguntat sobre la freqüència de consum de certes substàncies dins del cercle 

d’amistat dels joves entre 12 i 18 anys. La substància consumida amb més freqüència 

“pràcticament a diari” és el tabac (82,61%), seguida de Haixix o Marihuana (13,04%) i l’ “Alcohol” 

(4,35%). En canvi, la freqüència del consum d’alcohol  “com a mínim un cop a la setmana” és 

assenyalat per un (43,75%) i “un cop al mes” (52,5%). Pel que fa a la substància que “pràcticament 

mai” es consumeix és el “Haixix o Marihuana” (38,83%).  

 

 
 
Quan parlem de joves entre 19 i 29 anys la substància consumida amb més freqüència és també el 

“tabac” (72,09%), seguida de “Haixix o Marihuana” (16,28%) i l’ “alcohol” (11,63%). Pel que fa a 

“com a mínim un cop a la setmana” i “com a mínim un cop al mes”  trobem de nou que l’ “alcohol” 

és assenyalat  amb un 61,16% pel que fa a la freqüència d’un cop a la setmana i 46,87% un cop al 

mes. La freqüència de consum del “Haixix o Marihuana” és assenyalat amb un 51,16% com 

“pràcticament mai”.  
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En relació, amb l’anterior pregunta, es va preguntar als joves si consideraven que estaven 

suficientment informats sobre el consum de drogues. Pel que fa als joves entre 12 i 18 anys, el 

78,43% opina que “sí”, mentre que un 21,57% pensa que “no”.  

 
 
Els joves entre 19 i 29 anys, en canvi, gairebé la major part opina que està suficientment informat 

amb un 95,68% de les respostes, enfront d’un 4,32% que considera que no ho està. 

 
 

Tot seguit, s’ha preguntat sobre la informació que reben en relació a les pràctiques sexuals, la 

prevenció d’embarassos no desitjats i la prevenció de malalties de transmissió sexual. Segons els 

joves entre 12 i 18 anys, es consideren suficientment informats un 78,43% i els que “no” un 21,57%.  
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Els joves entre 19 i 29 anys tenen una percepció d’estar més informats; ja que el 92,59% es 

considera suficientment informat mentre que només un 7,41% no ho creu.  

 
Relacionat amb el consum d’alcohol, s’ha preguntat als joves, si quan surten condueixen després 

d’haver begut alcohol; o si van en un cotxe conduït per una persona després que hagi begut 

alcohol; la gran majoria dels joves entre 12 i 18 anys assenyalen que mai ho fan (92,16%), seguit 

molt de lluny de “a vegades” (6,86%). 

Pel que fa als joves entre 19 i 29 anys, aquells que asseguren no fer-ho “mai” són un 81,48%, seguit 

de lluny “a vegades” (17,28%) i “sí, sempre” (1,23%).  

Si passem a analitzar les relacions de parella, observem com la gran majoria dels joves entre 12 i 18 

anys no s’han sentit controlats per la parella (83,33%); però no deixa de ser significatiu que un 

15,68% sí que ha patit control de la parella.  

 

 
El percentatge de control entre els joves de 19 als 29 anys incrementa; aquells que han patit un 
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control de la parella són el 25,93% dels joves.; dada a tenir en compte.  

 
Els joves entre 12 i 18 anys que han contestat que sí, assenyalen com les situacions més freqüents 

en que s’han sentit així: quan surto amb altres nois/es i sense parella (68,42%) i amb les trucades o 

missatges que rebo (31,58%). Els joves entre 19 i 29 anys assenyalen com a principals accions de 

control: quan surto amb altres nois/es i sense parella (60%), amb les trucades o missatges que rebo 

(20%) i forma de vestir (20%). 

Relacionat amb la pregunta anterior, un 15,68% dels joves de 12 a 18 anys coneix algun amic/ga que 

ha viscut una situació de violència masclista; pel que fa a joves de 19 a 29 anys augmenta el doble 

fins el 33,33%.  

 

2.2.7. Cultura i Esport: 
 
Altres interessos que solen tenir els joves són els que tenen a veure amb  “Cultura i Esport”. Així 

doncs no es pot obviar el no tractament d’aquest àmbit. Per començar, s’ha volgut conèixer quins 

dels següents serveis i equipaments esportius i culturals municipals han utilitzat i la freqüència que 

l’han usat en el darrer any. Com es pot veure en el gràfic, l’equipament/servei més utilitzat, 

assenyalat per un 35,29% dels joves entre 12 i 18 anys ha estat “algun dels equipaments esportius” 

seguit molt d’a prop de la “Biblioteca Mercè Rodoreda” amb un 33,33%. El tercer equipament més 

visitat és la Biblioteca Miquel Martí i Pol (30,40%). En canvi, els equipaments/serveis que han estat 

utilitzats gairebé mai pels joves enquestats, són “algun dels casals d’entitats” (84,31%)%), seguit de 

l’Escola Municipal d’Art- Can Negre (80,40%) i el PIDCES (Punt d’informació als instituts) amb un 

67,65%. 
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Pel que fa als joves entre 19 i 29 anys, l’equipament/servei més utilitzat és també “algun dels 

equipaments esportius” (28,39%), seguit de “El Bulevard” (21,6%). Si parlem d’aquells menys 

utilitzats per aquest grup d’edat de joves torna a ser “algun dels casals d’entitats” (82,1%), seguit en 

aquest cas pel “PIDCES (Punt d’informació als instituts)” (76,54%) i “l’Escola Municipal d’Art- Can 

Negre” (72,84%). 

 

 

 

 
Si analitzem la pràctica d’activitats artístiques dels joves, observem la gran majoria dels joves entre 

12 i 18 anys no en practica cap (86,27%), tan sols un percentatge baix: escriu i fa dansa (5,88% 

cadascuna). Aquells que realitzen quelcom en relació a la música són 3,92% i teatre, pintura i collage 

només un 0,98% cadascuna de les opcions.  

En canvi, els joves entre 19 i 29 anys, un 44,44% respon que “no practica cap. Un 17,9% assegura 

que realitza alguna activitat artística relacionada amb la “música”, seguit d’un 11,73% que ho fa 
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entorn a la”pintura”. Un 9,88% “escriu”, un 5,55% es dedica al “teatre” i un 4,94% a la “dansa”. Tan 

sols un 1,23% fa alguna cosa relacionada en el món de la “performance” i un 0,62% al “collage”.  

 

Quan preguntem per la pràctica esportiva, obtenim que dels joves entre 12 i 18 anys que practiquen 

algun esport un 36,36% fa “futbol”, seguit de “natació” amb un 29,87%. El tercer lloc l’ocupa 

“gimnàs” amb un 10,4%, seguit de molt a prop de “bàsquet” amb un 9,09% de les respostes. Pel que 

fa al “ball”un 6,49% en practica, el “handbol” i el “patinatge” un 2,6% cadascú i l’ “equitació” i “muay 

thai” un 1,3% cadascuna de les activitats.  

 
 

Pel que fa a la pràctica esportiva dels joves entre 19 i 29 anys, l’esport més practicat és la “natació” 

amb un 25,62%, seguit amb un 16,53% del “futbol”. El tercer lloc, l’ocupa el “bàsquet” amb un 

12,4%. A continuació, trobem esports com ara el “patinatge” (6,61%), “córrer” i “gimnàs” (5,78% 

cadascun); i  “caminar”, “ciclisme” i “hockey” (4,13%). Aquells esports menys practicats pels joves 

d’aquesta franja d’edat són “escalada/barranquisme”, “tennis/padel” i “skate/surf/parkour” amb un 

2,48% cadascuna de les activitats; seguit de “pilates/yoga” i “ball” amb un 1,65% cadascuna, i 

“handbol”, “rugby”, “karate” i “esgrima” amb un 0,83%. És important asenyalar i fins i tot pot arribar 

a sorprendre la gran varietat d’esports que practiquen els joves de Sant Joan Despí. 
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2.2.8. Participació 
 
En aquest apartat s’ha volgut analitzar la participació dels joves, a través de la pertinença a les 

associacions i entitats municipals, així com la seu nivell de participació com a ciutadans . 

Per aquest motiu en un primer moment se’ls hi ha preguntat si formen part d’una associació o 

entitat del municipi. El 86,27% dels joves entre 12 i 18 anys no pertany a cap associació o entitat de 

la ciutat; un 6,86% assegura fer part d’una i un altre 6,86% de vàries.  

 

 
 

 La situació dels joves entre 19 i 29 anys és força similar als joves de 12 a 18 anys. En aquest cas, un 

79,63% no fa part de cap associació o entitat del municipi; un 14,2% d’una i 6,17% de vàries.  

 

 
 
D’aquells joves que formen part d’alguna associació, grup o entitat, l’associació amb més 

representació pel que als joves de 12 i 18 anys és la del “El Castanyot” amb un 26,66%, seguida de “El 

Nus”, “UE Sant Joan Despí” i “Esbart Dansaire” amb un 13,33% cadascuna. 
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El 29,03% dels joves de 19 a 29 anys que pertanyen a alguna associació, entitat o grup del municipi 

ho fan a “Els diables”. Seguit d’un 12,9% que ho fa “UE Sant Joan Despí”; i “Dones progressistes” i 

“CHL Jujol” amb  un 9,68% cadascuna.  

En trets generals, és curiós observar que alguns joves han assenyalat “el Bulevard” com a entitat a la 

que pertanyen. I tot i el gran volum de joves que no estan associats o no pertanyen a cap grup, cal 

positivitzar l’existència de diverses entitats juvenils al municipi; fet que deixa entreveure un grau de 

participació entre els joves important.  

 

 
 
Si analitzem el grau de participació dels joves enquestats, podem concloure que a nivell general els 

joves no han participat en cap dels actes assenyalats; ara bé, si focalitzem en els joves que sí que 

han participat, l’acte més assenyalat on els joves han participat almenys un cop en l’últim any ha 

estat: : “fer vaga” amb un 23,53%, seguit de “signar per alguna causa” amb un 19,61%. Pel que fa a 

l’acte que han participat 4 o més cops “fer vaga” torna a ser el més respost amb un 28,43%.  
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Si comparem els resultats entre els joves de 19 i 29 anys i els de 12 i 18 anys són similars, tot i que, en 

aquest cas, els joves de 19 a 29 anys demostren ser més participatius pel que fa als següents actes. 

L’acte més utilitzat per aquest grup d’edat pel que fa a “almenys un cop” és el de “Signar per alguna 

causa” amb un 25,92%, seguit de “fer vaga” amb un 16,05%. Aquell acte més fet servir “4 o més 

cops” per aquests joves és el de “fer vaga” amb un 14,2%, seguit de “Difondre per internet (correu 

electrònic, xarxes socials…)informacions de caràcter social o polític” amb un 11,73%.  

 

 
Si analitzem la proximitat que perceben els joves de 12 a 18 anys amb els responsables polítics, 

trobem que un 17,64% afirma haver-se adreçat a l’alcalde o algun regidor per algun tema ja sigui 

directament, per escrit, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà; en canvi, l’81,37%  afirma 

que no. D’altra banda, és curiós assenyalar que el 46,08% dels joves d’aquesta franja d’edat creuen 

que consultes com aquesta sí serveixen per alguna cosa, enfront del 50,98% que opina que no. 
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Una situació similar trobem pel que fa als joves entre 19 i 29 anys, el 84,56% no ho ha fet mai 

enfront d’un 15,43% que sí. Pel que a si consideren que aquest tipus de consulta serveixen d’alguna 

cosa, el 40,74% creu que sí, mentre que un 59,26% considera que no.  

 

 

2.2.9. Mobilitat 
 
S’ha volgut conèixer els hàbits, costums i opinió dels joves en quan a “Mobilitat”. Per aquest motiu, 

se’ls hi ha preguntat sobre els mitjans de transport que utilitzen i la seva opinió sobre comunicació 

entre Sant Joan Despí i altres ciutats del Baix Llobregat i Barcelona. 

Pel que fa a la manera com es desplacen  els joves  de 12 a 18 anys de Sant Joan Despí per tal d’anar 

a la feina o a estudiar, el més utilitzat amb diferència correspon a “Caminant, a peu” amb un 

70,58%, seguit amb distància “en cotxe” amb un 8,82%; ”l’autobús públic” és utilitzat pel 7,84% dels 

joves i la “bicicleta o patinet”  pel 6,86%. El “tren” és el mitjà de transport habitual per un 2,94% i la 

“moto” pel 1,96%.  
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En canvi, quan parlem dels joves de 19 a 29 anys, el resultat és bastant diferent i més equitatiu entre 

les respostes. En aquest cas, el transport més utilitzat és el “cotxe” amb un 29,01%, seguit de 

“caminant, a peu” amb un 23,46%. A continuació, l ‘ “autobús” és usat pel 19,75% dels joves; mentre 

que un 11,73% fa servir el “tren” per desplaçar-se. Els mitjans de transport menys utilitzats per 

aquest grup d’edat són amb un 9,88% la  “moto” i amb un 6,17% la “bicicleta o patinet”.  

 
En conclusió, podem comprovar segons els resultats generals obtinguts, que el transport privat de 

motor com és el cotxe o la moto obté el 28,03% de les respostes. Això vol dir, que els joves de Sant 

Joan Despí són més usuaris del transport públic o bé que es mouen amb altres mitjans de transport 

que no són de motor.   

A continuació, s’ha preguntat sobre la situació geogràfica de la seva activitat principal, ja sigui l’estudi 

o el treball. El 94,12% dels joves entre 12 i 18 anys tenen la seva activitat principal a la mateixa 

ciutat “Sant Joan Despí” ja que la major part d’ells estudien en els instituts i centres escolars de la 

ciutat. Només un 2,94%  es troba a “altres municipis del Baix Llobregat”, seguit d’un 0,98% que 

afirma que la seva activitat principal es situa a “Barcelona”.  Finalment, un 0,98% que s’han de 

desplaçar a “altres poblacions”. 
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En aquest cas, també trobem que el resultat dels joves entre 19 i 29 anys és diferent i més equitatiu 

que en els joves de 12 a 18 anys. Aquells que afirmen tenir la seva principal activitat (ja sigui els 

estudis o la feina) a “Barcelona” són un 36,42% dels joves. El segon grup correspon als joves de 19 a 

29 anys que ho tenen a “Sant Joan Despí” amb un 30,86% de les respostes. Pel que fa a “altres 

municipis del Baix Llobregat” són el 27,77% dels joves i a “altres poblacions” el 4,94%.  

 
 
El 92,15% dels joves entre 12 i 18 anys de Sant Joan Despí considera que durant el dia, el municipi es 

troba ben comunicat amb les altres poblacions del Baix Llobregat, enfront del6,86% que opina que 

no ho està.  Si analitzem el transport nocturn, els resultats són menys heterogenis ; el 58,82% dels 

joves considera que Sant Joan Despí està ben comunicat amb els altres municipis del Baix Llobregat, 

un 40,19% que opina que no. 

En quan a la franja d’edat dels 19 als 29 anys varia lleument pel que fa a la comunicació durant el 

dia, un 85,8% opina que Sant Joan Despí es troba ben comunicada amb la resta de poblacions del 

Baix Llobregat; i un 14,2% considera que no. Pel que fa al transport nocturn, la opinió és diferent a la 

dels joves de 12 a 18 anys. Un 61,73% considera que Sant Joan Despí no està ben comunicat amb 

altres poblacions del Baix Llobregat, mentre que un 38,27% opina que sí. 

Quan parlem de la comunicació entre Sant Joan Despí i Barcelona durant el dia, la gran majoria dels 

joves de 12 a 18 anys de la ciutat amb un 85,29% opina que sí existeix una bona comunicació entre 

les dos ciutats, enfront d’un 11,76% que considera que no. Pel que fa a la comunicació nocturna 

entre les dos poblacions, el resultat canvia molt, d’una banda, aquells que consideren que sí hi ha 

una bona comunicació són el 54,9% dels joves i aquells que no són el 41,17%, de nou ens trobem 

amb resultats menys heterogenis.   

Una gran majoris de joves de 19 a 29 anys opinen que Sant Joan Despí està molt ben comunicada 
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durant el dia amb Barcelona (92,59%); mentre que només un 7,41% considera que no ho està. Pel 

que fa a la nocturnitat, aquells que consideren que el municipi està ben comunicat amb Barcelona 

són un 56,79% enfront d’un 43,21% que no ho creu.  

Si comparem els resultats que hem obtingut pel que fa a la comunicació entre Sant Joan Despí amb 

les altres poblacions del Baix Llobregat i Sant Joan Despí amb Barcelona, podem veure que són molt 

similars. Durant el dia, els joves troben que Sant Joan Despí té una bona comunicació tant amb 

Barcelona com en la resta del Baix Llobregat. Aquesta consideració varia quan fem referència a la nit; 

en els dos casos trobem que els joves opinen que hi ha manca de comunicació; ja sigui amb 

Barcelona o amb les ciutats de la resta de la comarca, tot i que la representativitat de les respostes és 

molt similar.   

 

2.2.10. Informació 
 
L’últim àmbit pel qual se’ls ha volgut preguntar ha sigut el relacionat amb tot allò que té a veure amb 

la “Informació” ja sigui pels mitjans que utilitzen com la satisfacció d’alguns d’aquests. 

El mitjà més utilitzat pels joves de 12 a 18 anys de Sant Joan Despí a l’hora d’assabentar-se 

d’activitats que es programen al municipi, sol ser el de boca orella, és a dir, se n’assabenten a través 

dels amics/amigues amb un 87,25%. A continuació, trobem les xarxes socials amb un 47,06% i els 

fulletons, díptics, etc., que reben a casa amb un 43,14%. Pel que fa als fulletons, díptics, etc, que 

reben al institut en fan ús un 35,29% dels joves, seguit dels cartells que veuen pel carrer (32,35%) i 

cartells que veuen al institut (17,65%). Amb menor mesura, els joves utilitzen els mitjans de 

comunicació locals (8,82%) o el web de l’Ajuntament. Pel que fa al web Despíjove cap dels joves 

entre 12 i 18 anys l’ha mencionat. 

 

 
Com a mitjà més utilitzat pels joves de 19 a 29 anys també trobem els amics/amigues amb un 

89,51%, seguit de lluny de fulletons, díptics, etc., que reben a casa amb un 48,76%. Els cartells que 

veuen pel carrer ocupen el tercer mitjà més utilitzat amb un 40,12%. A continuació, trobem les 

xarxes socials (32,72%) i en quan aquells que fan poc ús hi ha els “mitjans de comunicació local” 

(9,88%), “el web Despijove” (9,88%), “fulletons, díptics, etc, que reben al institut” (7,41%), “cartells 

que veuen al institut” (3,7%) i “el web de l’Ajuntament” (1,23%).  
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Tot seguit, s’ha demanat als joves si coneixien, havien utilitzat i si havia estat d’utilitat els serveis 

d’informació juvenils següents: el web Despíjove, el PIDCES i el Punt d’Informació Juvenil “El 

Boulevard”.  

En un primer moment ens fixarem amb els resultats obtinguts del web DespiJove. Aquesta pàgina 

web és coneguda pel 56,86% dels joves entre 12 i 18 anys, mentre que aquells que diuen no 

conèixer el web són el 39,21% dels joves. El percentatge de participació baixa pel que fa a la 

utilització del web DespiJove, aquells que l’han fet servir representen un 14,7%, enfront del 51,96 % 

que no l’han utilitzat. Si preguntem per la satisfacció un cop s’ha fet servir el servei, el resultat és 

dispar, aquells que l’han trobat útil ha sigut del 10,78% mentre que els que no consideren que els hi 

hagi estat d’utilitat han sigut el 45,1%. 

Pel que fa a PIDCES, aquells que afirmen conèixer aquest servei d’informació juvenil són 48,04% dels 

joves enfront d’un 49,02% d’aquells que no saben que existeix. Es pot veure que la diferència és poc 

important ja que parlem d’uns percentatges bastant similars. Els joves que afirmen haver utilitzat el 

servei PIDCES és del 28,43%, en canvi, aquells que no ho han fet representen el 40,19% dels joves. En 

quan a la utilitat del servei, un 21,56% considera que els hi ha sigut útil enfront d’un 41,17% que no 

ho ha estat.  

El tercer servei d’informació juvenil correspon a “El Punt d’Informació Juvenil El Bulevard”. Aquest 

cas és diferent als dos anteriors; pel que fa a la coneixença dels joves de la existència del servei. Així 

doncs, “El punt d’informació El Bulevard” és conegut pel 77,45% dels joves, en canvi, aquells que 

diuen que no n’han sentit a parlar és del 22,55%. El 32,35% afirma haver utilitzat els seus serveis i el 

50,98% que no ha fet. Pel que fa a la utilitat dels seus serveis, el 34,31% considera que els hi ha 

servit la seva utilització enfront d’un 33,33% que no. 
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Si ens centrem amb els joves de 19 a 29 anys, el web Despijove és conegut pel 48,76% dels joves, i 

aquells que diuen no conèixer el web són el 51,23%. El percentatge de participació baixa pel que fa a 

la utilització del web DespiJove, ja que només  l’han fet servir un 24,07%, enfront del 70,37% que no 

l’han utilitzat. Si preguntem per la satisfacció un cop s’ha fet servir el servei, aquells que l’han trobat 

útil ha sigut del 18,52% mentre que els que no consideren que els hi hagi estat d’utilitat han sigut el 

46,29%.  

Pel que fa a PIDCES, aquells que afirmen conèixer aquest servei d’informació juvenil són 20,37% dels 

joves enfront d’un 79,63% d’aquells que no saben que existeix. Es pot veure que la diferència és 

bastant important ja que parlem d’una majoria de joves que no ha sentit a parlar del PIDCES, tot i 

que cal tenir present que a vegades és un servei que costa que els joves l’identifiquin sota aquesta 

nomenclatura, i més si són joves que ja no van al institut. Els joves que afirmen haver utilitzat el 

servei PIDCES és només  d’un 9,88%, en canvi, aquells que no ho han fet representen el 88,88% dels 

joves. En quan a la utilitat del servei, un 5,55% considera que els hi ha sigut útil enfront d’un 56,17% 

que no ho ha estat.  

 “El Punt d’Informació Juvenil El Bulevard” obté uns resultats molt diferents als altres dos serveis 

d’informació municipal; ja sigui en el  coneixement del mateix servei per part  dels joves com de la 

utilització i del grau d’utilitat. Així doncs, “El punt d’informació El Bulevard” és conegut pel 89,51% 

dels joves, en canvi, aquells que diuen que no n’han sentit a parlar és del 10,49%. El 66,05% afirma 

haver utilitzat els seus serveis i el 33,95% que no ha fet. Pel que fa a la utilitat dels seus serveis, el 

68,52% considera que els hi ha servit la seva utilització enfront d’un 26,54% que no. 

 

 
En conclusió, comparant els tres serveis d’informació, podem veure que el més conegut, utilitzat i 
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que els joves consideren més útil correspon a “El Punt d’Informació El Boulevard”. En canvi, el 

menys conegut, menys utilitzat i potser per això, el que consideren que el seu servei no ha estat 

d’utilitat correspon a PIDCES; i pel que fa al web DespiJove, és un gran percentatge els joves que sí el 

coneixen, però no és utilitzada pel mateix volum de joves i potser degut a la manca d’utilització es 

considera que és poc útil.  
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2.3 ANÀLISI PARTICIPATIVA  DESPIJOVE 2014-2017 
 

2.3.1. Processos Participatius:  
 
Com a procés participatiu entenem la implicació de joves del municipi en el procés d’elaboració del 

Pla, és a dir, que aquests actors actius poden en certa manera incidir i decidir sobre les polítiques de 

joventut locals que es realitzaran en un futur.  

Per fer-ho possible, s’han convocat als joves per a què aportin les seves opinions, necessitats i 

interessos al conjunt d’accions de DespiJove.  En el cas de Sant Joan Despí, s’han organitzat un total 

de cinc processos participatius per tal d’extreure una informació molt més qualitativa que després es 

creurà amb les informacions més rellevants a un nivell més quantitatiu. Per aquesta raó s’ha donat 

cabuda a joves de diferents edats, membres d’entitats juvenils, joves afiliats a partits polítics, joves 

delegats/des, paral·lelament també s’ha realitzat una taula amb membres d’equips directius dels 

quatre INS del municipi. En total han participat 35 persones. 

 

A continuació descrivim quines han estat les dinàmiques realitzades en els processos: 

 
DESCRIPCIÓ DE LES TAULES DE DEBAT 

• Nom de l'activitat: work-café 

• Destinataris: joves majors de 18 no associats, joves associats, membres d’equips directius dels 4 

INS 

• Lloc: El Bulevard (equipament juvenil) o a l’Àrea de Serveis a la Persona 

• Descripció de l'activitat: es divideix en quatre moments: 

1. Presentació/Descripció d’un “Pla Local de Joventut” (què és? Quina ha estat la metodologia 
emprada? Calendari?) 
2. Exposició i anàlisi dels resultats de les enquestes als joves del municipi i principals dades 
estadístiques 
3.  Els joves exposaran quins són els aspectes positius i quines propostes de millora per cadascun dels 
eixos de treball. Es formaran  petits grups per tal de que es sentin més còmodes per opinar i debatre 
sobre les diferents qüestions, i cada grup anirà rotant per les diferents taules. 
4. Es posarà en comú les diferents aportacions.  
 

• Metodologia: 

Execució de l’activitat: Es folren 4 taules amb paper d’embalar, i s’hi representen els eixos de treball 
(dos per a cada taula) 

 

Taula 1: Treball / Habitatge 

Taula 2: Educació/ Participació (compromís dels joves amb la societat actual) 

Taula 3: Cultura/lleure/oci 

Taula 4: Mobilitat internacional/Salut  

 

Es fan grups de 3/4 persones, cada grup comença en una taula diferent i tenen 10 minuts per 

escriure al paper d’embalar els aspectes positius i les propostes de millora de cada eix de treball. Una 
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vegada han passat aquests 10 minuts, cada grup canviarà de taula; d’aquesta manera tots els grups 

rotaran per totes les taules de manera que veuen les valoracions dels altres grups, poden afegir les 

seves i s’eviten repeticions. Un cop tots els grups han passat per totes les taules, es treu el paper 

d’embalar de les taules i es pengen a la paret per tal de realitzar una posada en comú i establir 

conclusions. 

 

• Objectius:  

-Recollir:  

1- Necessitats, problemes i mancances dels joves   

2- Aportacions i possibles solucions des de la perspectiva del/la jove  

3- La visió subjectiva d’una part del col·lectiu jove del municipi.  

 

• Recursos:   

 Materials: 

-Paper d’embalar  

-Retoladors  

-Precinte   

-Sala gran  

-Projector 

 

DESCRIPCIÓ DE LES TAULES DE DEBAT 

• Nom de l'activitat: DAFO 

• Destinataris: joves afiliats a partits polítics 

• Lloc: El Bulevard (equipament juvenil)  

• Descripció de l'activitat: es divideix en tres moments: 

1. Exposició dels resultats dels quatre processos participatius realitzats entre els joves del municipi i 
membres dels equips directius dels INS 
3.  Treballar amb els assistents mitjançant un DAFO, els àmbits que s’inclouen en el Pla DespiJove. 
S’intentarà arribar sempre a un acord, però en el cas que sigui complicat arribar a conclusions 
conjuntes, es recolliran tots els aspectes plantejats per tots els assistents.  
 

• Objectius:  

-presentar la perspectiva, opinió, necessitats i mancances que han expressat els joves en els 

processos anteriors 

-detectar debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats que té cada àmbit de treball a la ciutat  

 

• Recursos:   

 Materials: 

-Paper d’embalar  

-Retoladors  

-Precinte   

-Sala gran  

-Projector 
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A continuació mostrem els participants i els resultats de cadascun  dels cinc processos participatius:
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ENTITATS JUVENILS 

 
Dia, hora i lloc: 7 de novembre de 2013, de 19h a 20:30h a “El Bulevard”. 

Assistents: 9 joves (6 nois i 3 noies) 

Creu Roja: 1 noia i 1 noi 

Els Diables de Sant Joan Despí: 1 noi 

Comunitat de l’Anell Sant Joan Despí: 2 nois 

Assemblea de joves de Sant Joan:  1 noia i 2 nois 

Associació de Teatre: 1 noia 

 

ÀMBITS ASPECTES POSITIUS MILLORES 
Educació -Grups de conversa (idiomes) 

 
-Ajudes econòmiques (llibres i menjador) 
 
-programa per la Integració de nouvinguts 

-Creació d’un nou institut (ens comenten que 

està aprovat per part de l’Ajuntament però 

que no s’ha realitzat) 
 
-poder ampliar les beques menjador 
(actualment ho realitza l’Ajuntament 

conjuntament amb Creu Roja) 

 
-Gratuïtat material escolar per les famílies 
més necessitades (sobretot en pel que fa al 

reciclatge de llibres entre els alumnes) 
 
-Ampliar horaris de les biblioteques (sobretot 

en cap de setmana i matins entre setmana) 

 
-Aules descentralitzades d’estudis (a les dues 
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biblioteques i centres cívics) 

 
-Millorar les substitucions de professorat als 
centres educatius  
 
-Oferir ajudes econòmiques al transport 
escolar  
 
-Facilitar la possibilitat d’obrir menjadors a 
l’estiu i vacances (per tal que els fills/es de les 

famílies desfavorides puguin continuar tenint 

un àpat a taula) 
Treball -Servei de Promoció Econòmica -Facilitar ajudes econòmiques a aturats i 

treballadors que reben un salari per sota del 
mínim interprofessional  
 
-Municipalització de serveis (ara 

externalitzats)  
-Facilitar assessorament laboral (sindicats, 

etc.) 

 
-Presència juvenil i democratització d’òrgans 
de direcció de serveis municipals (facilitar 

l’entrada de treballadors joves) 

 
-Reprendre programes que facilitin la “figura 
de l’aprenent” (Ensenyar oficis i afavorir la 

contractació) 
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Salut -Bona informació, es consideren ben informats en temes de salut 
 
-Disposar d’un hospital i 2 CAPs a la ciutat. 
 
-Disposar d’ambulàncies i metges a domicili 
 
-Campanya de prevenció del VIH de la Creu Roja  

-caldria disposar de metge de capçalera 
durant l’estiu (ampliar horaris, substitucions 

de professionals mèdics) 
 
-Potenciar la formació de primers auxilis als 
instituts i entitats 
 
-Obertura total dels serveis de l’Hospital les 
24h 
 
-oferir algun mecanismes que facilita la 
gratuïtat de medicaments 

Habitatge -Baixada de preus dels pisos -Més informació sobre les ajudes a 
habitatges i plasmar d’una manera més clara 
els requisits d’accés a les ajudes per tal que 
s’afavoreixin veritablement als joves més 
desfavorits 
 
-ampliar la oferta de lloguer social (impulsant 

més els de lloguer que els de compra) 

 
-Municipalització de l’habitatge 
-Moratòria desnonaments 
 
-oferir la possibilitat de la dació en pagament 
per les famílies que així ho necessitin 
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Cultura i Oci -Existència d’una varietat d’entitats importants 
 
-Facilitats que tenen les entitats a l’hora de realitzar la seva activitat 
(proximitat i suport per part de l’Ajuntament i poca burocràcia) 

-Donar a conèixer més les entitats 
 
-canviar la gestió d’alguns equipaments cap a 
l’autogestió per part d’algunes entitats, com 
el Bulevard 
 
-Oferir més oci alternatiu (amb valors com la 

lluita contra la drogodependència i que es 

facilitin mecanismes perquè puguin ser 

autogestionats per les pròpies entitats) 
 
-Canviar el projecte del Bicibox (ja que 

sempre estan buits i es considera poc útil) i 

incorporar un mecanisme com el del bicing 
Participació -Bona Implicació/Relació/Comunicació entre l’Ajuntament i les 

entitats. Proximitat per resoldre dubtes i problemàtiques. (tot i que 

alguna entitat s’ha vist pressionada alhora de realitzar algun 

esdeveniment) 

 
-Cessió per part de l’Ajuntament d’espais/infraestructures quan les 
entitats ho demanen/necessiten 
 
-Fira d’entitats: necessària i amb bons resultats 
 
 

-Tot i la existència de la “Taula jove”, es veu 
la necessitat d’establir una xarxa més 
col·laborativa entre entitats per tal de 
compartir informació. 
 
-Petició de recolzament/ajuda per tal de 
potenciar l’entrada de nous membres dins 
les entitats (facilitar el relleu a les entitats). 

 
-impulsar consultes populars decisòries (ex. 
Zona blava) 
 
-Realitzar pressupostos participatius 
 
-Facilitar i millorar la participació de la 
ciutadania (ex: en els plens locals, ja que en 
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certs aspectes s’ha de fer petició i no consta 

en acta) 

 
-Establir mecanismes que facilitin, ampliïn i 
millorin la participació dels estudiants dins 
dels centres escolars/instituts 
 
-Establir canvis en la metodologia de 
participació perquè no sigui tan jerarquitzat. 
Facilitar mecanismes perquè la ciutadania 
pugui tenir instruments de participació 
directes   
 
-Enfortir el teixit social 
 
-millorar les subvencions que reben les 
entitats (cada vegada la valoració dels 

projectes és més estricta; però alhora hi ha 

una baixada de pressupost i per tant de 

subvenció). 
Mobilitat Internacional -No es coneixen recursos en aquest àmbit -Manca de coneixement; cal més informació 

 
-Petició de coneixença d’experiències de 
persones que han estat a l’estranger o són 
fora (compartir experiències) 
 
-obtenir informació sobre les beques i/o com 
les poden aconseguir (requisits, vies d’accés, 
quantia,etc.) 
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-cal més informació sobre l’existència o no de 
projectes de cooperació internacional 
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EQUIPS  DIRECTIUS 

 
Dia, hora i lloc: 13 de novembre de 2013, de 11h a 12:30h a l’Àrea de Serveis a la Persona 
Assistents: En total 4 persones 
2 participants (subdirectora i cap d’estudis): 2 centres concertats 
2 participants (coordinadora pedagògica): 2 Centres públics 
 

ÀMBITS ASPECTES POSITIUS MILLORES 
Educació -l’acompanyament a l’estudi (tot i que es demana 

que no s’acabi a 6è en la concertada i a 1r ESO en 
centres públics)  
 
-Coordinació en certs àmbits i projectes comuns: 
anglès (resultats positius, en primària, secundària i 
sobretot el seguiment). 
 
-Apropament dels 2 IES públics en projectes comuns 
 
-Col·laboració amb Ajuntament en els Projectes 
d’Acció Tutorial (“en tus ojos”, “acció eina”,” salut-
escola”, projecte “Avança”) 
 
-Aula actual, xerrades del mossos, tallers d’educació 
financera 
 
-Beques lingüístiques 
 
-Premis Treball de recerca, Excel·lència 

-Recuperar les coordinacions entre CEIP, IES, 
pares/mares per tal detectar problemes. (Es va 

iniciar però no ha tingut continuïtat) 

 
-Incorporar al PAT  projectes d’informàtica ja que 
actualment només hi entra la “fusteria” 
 
-Iniciar algun projecte de ciutat sobre l’educació en 
valors (voluntariat/tasques socials; per exemple: 

projectes d’Aprenentatge Servei) 

 
-Incorporar mecanismes alternatius per facilitar 
l’aprenentatge del català en els nouvinguts 
(recuperar la funció que feien les aules d’acollida) 
 
-Ampliar beques lingüístiques 
 

Treball -concepte i portar a terme “emprenedoria” i no 
únicament  “ocupació” 

-Iniciar algun projecte de ciutat relacionat amb 
“pràctiques socials/ educació en valors” (ex: projecte 
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-programa generat des de “PromoDespí” (adreçat a 
joves de més de 16 anys conjuntament amb 
Generalitat i Ajuntament: beques lingüístiques i 
formació ocupacional) 
 
-Xerrades de pares/mares  sobre les seves 
professions (orientació acadèmica/laboral) o bé en 
situació a l’atur (donar a conèixer quins mecanismes 
existeixen), que es fan en alguns centres educatius 

“padrins” que desenvolupa algun centre educatiu) 
 
-Oferir formació ocupacional sobretot per joves no 
graduats i que no poden accedir a altres vies formals 
d’estudis.  

Salut -Xerrades als centres  
-Programa Salut-Escola  
-Curs primers auxilis (generat per l’AMPA en alguns 
centres educatius) 

-Ampliar el curs de primers auxilis a altres àmbits, 
centres, entitats, etc. 

Habitatge -Hi ha oferta d’habitatge -Petició de baixada de preus dels habitatges. 
Cultura i Oci -Varietat pràctica esportiva 

 
-Equipaments i Biblioteques 
 
-El Bulevard 

-Petició de realització de sortides culturals obertes a 
tots els joves de Sant Joan Despí durant els cap de 
setmana. 
 
-Demanda d’espais oberts i equipaments perquè es 
puguin reunir els joves (ja que a molts indrets com 

en places no es pot jugar a pilota,etc; sobretot a Les 

Planes) 

 
-Oferir un oci/cultura atractiva pels joves “no 
adolescents” (els alumnes de batxillerat marxen 

fora) 
Participació -la participació dels alumnes en el projecte de 

mediació dels centres 
 
-Projectes “padrins” que desenvolupa algun centre 

-Realitzar projectes de mediació i “padrins” fora 
d’hores lectives. 
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educatiu 
 
-els projectes amb participació voluntària tenen èxit 
entre els alumnes de 1r i 2n ESO 

Mobilitat Internacional 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Beques lingüístiques 
 
-Projectes d’intercanvi que fan alguns centres 
(Comenius). 
 
-Xerrades de joves que es troben fora estudiant o bé 
treballant. (joves que han passat pel mateix centre) 

-Ampliar beques lingüístiques 
 
-impulsar projectes de ciutat per tal de realitzar 
intercanvis internacionals per tots els joves del 
municipi 
 
-Oferir xerrades informatives a partir dels 18 anys. 
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JOVES MAJORS DE 18 ANYS 

 
Dia, hora i lloc: 18 de novembre de 2013, de 19h a 20:30h a “El Bulevard” 
Els assistents: 4 en total 
2 noies i 2 nois 
 

ÀMBITS ASPECTES POSITIUS MILLORES 

 
Educació  

 
-Premi Treball de Recerca 
 
-Treball en xarxa als Instituts i oferta de tallers (que 

porten a terme algunes entitats lleure) 

 
-Reforçar l’aula d’acollida. (oferir la possibilitat que hi hagin més 

alternatives; tenint en compte que és un servei que molts centres 

educatius han hagut de deixar d’oferir) 

 
-Recuperar (si es que s’ha deixat de fer) o bé mantenir (si es continua 

fent) els patis dels instituts oberts amb presència d’educador/a.   
 

 
Treball 

 
-Utilització i eficàcia de Promodespí: L’intercanvi 
d’informació és directe i fluid.  
 
-Xerrades de joves emprenedors per tal que 
expliquin les seves experiències 

 
-Introduir i/o enfocar el Mercat Laboral als instituts (primeres feines...) 
 
-Apropar la realitat laboral als joves. (oferir xerrades des de la 
perspectiva de treballadors joves de diferents àmbits; i explicar quins 
estudis calen per arribar a l’objectiu). En la mateixa línia es proposa 
recuperar o bé mantenir el “bus de les professions”. O si més no, 
trobar alternatives a aquesta iniciativa.  
 
-Treballar la prospecció d’empreses, sobretot en el comerç i empreses 
locals per tal que tingui una millor incidència cara als joves del 
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municipi.  

 
Mobilitat Internacional 

 
-La informació que ofereix el PIJ 

 
-Manca d’altra d’informació al respecte 
 

 
Participació 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Participació dels joves que pertanyen a entitats en 
activitats que es programen.  

-Fer propostes més atractives pel que fa a potenciar i incentivar la 
participació ciutadana. (es pregunten quin paper tenen les seves 
propostes i demandes en la vida social i política del municipi) 
 
-Creació d’un espai comú/xarxa/plataforma/coordinadora entre les 
entitats 
 
-Tenir en compte entitats i col·lectius estables (aquells que no estan 
constituïts en el registre)  
 
-Fer difusió del ventall d’entitats que existeixen a Sant Joan Despí.  
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Cultura/Oci -Programar activitats gratuïtes (com ara monòlegs, 
etc.) 
 
-Facilitat per accedir a comprar entrades online: 
www.teatredespi.cat 
 
-La difusió de les activitats culturals que es fa a 
través del butlletí 

-Manca d’alternatives d’oci nocturn  
 
-Adaptar xerrades, cinefòrum que ja es fan al públic juvenil.  

 
Salut 

 
-Hi ha força informació 

 
-Tractar més i amb més rigor l’educació sexual i reproductiva. 
(responsabilitat conjunta dona-home. També hàbits de consum de 
substàncies de risc, autoestima, alimentació 
 
-Polítiques de prevenció de drogues enfocades al consum responsable 
i no tant a la prohibició (que no ha donat resultats). 

 
Habitatge 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Oferta de pisos nous en lloguer. 
 

 
-Manca de difusió/informació pel que fa a l’oferta de pisos de 
protecció oficial (tant de lloguer com de venta): qui ho gestiona?; on 
s’ha d’anar?, com es participar al sorteig? Quins són els requisits? , etc. 
 
-Creació d’una borsa d’habitatge jove. 
 
 
 

Àmbits que el grup va demanar afegir 
Infraestructura/ Equipaments -Millora dels espais físics: ampliar o bé recuperar l’espai públic per tal que els 
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joves puguin realitzar les seves activitats. 
 
-Tenir en compte les necessitats i demandes dels joves pel que fa a la utilització 
dels espais públics.  

Igualtat, cohesió social 
-Reactivar urgentment les propostes educatives de la campanya “talla amb els 
mals rotllos”. O si més no buscar alternatives. 
 

 
 

DELEGATS/DELEGADES dels centres educatius 

 
Dia, hora i lloc: 20 de novembre de 2013, de 18 a 19:30 a “El Bulevard”. 

Els assistents: 9 en total 
5 noies, 4 nois (de 3er i 4rt d’ESO; i 2n de batxillerat) 
 

ÀMBITS ASPECTES POSITIUS MILLORES 

 
Educació 

 
-Curs d’alemany que ofereix El Nus 
 
-Varietat d’extraescolars com ara  de Matemàtiques i Esport. 
 
-les activitats que es realitzen a les tutories són força interessants. 
 
-Hi ha varietat d’oferta de PQPI i de FP.   
 

 
-Manca d’oferta de Batxillerat Artístic. 
 
-Demanda d’extraescolars que tinguin més relació 
amb allò que es tracta a classe (classes d’ampliació o 

reforç de diverses assignatures); també de dansa 
 
-Més xerrades i informació pel que fa a l’orientació 
acadèmica durant l’ESO (sobretot en el cursos de 3r i 
4rt)  i Batxillerat.  
 
-readaptar els horaris de repàs perquè siguin 
compatibles amb altres activitats extraescolars 
(proposta de començar repàs a les 16:30 o 17h) 
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-Tenir en compte els alumnes amb dislèxia i  adaptar 
les seves necessitats. 
 
-Oferir cursos i tallers d’anglès. 
 
-Manca de llibres de text a la Biblioteca Mercè 
Rodoreda. 
 
 

 
Salut 

 
-Bona valoració de la neteja a Sant Joan Despí.   

 
-Petició que les xerrades sobre sexualitat es realitzin 
sense tutors i que la persona encarregada a fer la 
xerrada sigui jove i faci dinàmiques, ja que els hi 
transmet més seguretat i llibertat per fer preguntes.  
 
-fer tallers de violència de gènere. Segons els joves, 
és molt important ja que en molts casos, els joves no 
se n’adonen de que estan patint violència. 
 
-fer tallers sobre el racisme. 
 
-tenir més informació sobre les vacunes: perquè és 
necessari vacunar-se, conseqüències, quines són les 
vacunes que posen a l’escola, etc.  

 
Oci i Cultura 

 
-Varietat d’oferta d’esports en el municipi.  
 
-Les festes que es programen són divertides: Concert flaixback, 
correfocs, cavalcada de Reis, etc. 

 
-Petició de canvis d’horaris d’entrenaments d’alguns 
esports que es realitzen en els equipaments 
municipals.  
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-Fira d’entitats. 
 
-Programació d’exposicions culturals 
 

-Programar més visites culturals en el mateix 
municipi. (Can Negre, Torre dels ous, etc.) 
 
-Millorar la música de les festes. 
 
-Algunes de les activitats que s’ofereixen durant les 
festes són avorrides i no dirigides al públic jove, sinó 
a nens, adults i gent gran. Per això es demana 
programar una festa alternativa adreçada al joves 
del municipi. 
 
-Manca de festes pròpies de la ciutat. 
 
-Manca d’espais de reunió i festa pels joves. 
 
-Petició d’una festa al acabar un trimestre (el primer 

dissabte següent). 

 
-Manca de programació de concerts per joves 
 
-millorar la difusió de les activitats que es 
programen i es realitzen. 
 
-Programar una festa per Cap d’any dirigida als 
joves. 
 

 
Mobilitat Internacional  

  
-Manca d’informació pel que fa a la possibilitat de 
marxar fora a estudiar, treballar o fer voluntariat.  
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-Poca difusió del que es fa o les possibilitats que 
existeixen en el municipi.  
 
-No informació de les beques de mobilitat 
internacional.  
 
  

Participació   -millorar la informació de les entitats que es troben 
a Sant Joan Despí. No es coneixen les entitats que hi 
ha.  
 
-desconeixement o poca capacitat per participar en 
el consell escolar 
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JOVES POLITICS  

 
Dia, hora i lloc: 25 de novembre de 2013, de 19 a 20:30 a “El Bulevard” 

Assistents: 9 en total  (4 noies i 6 nois) 
1 noia i 1 noi: CUP 
2 nois: Societat Justa 
2 noies: Joventut Socialistes 
1 noi: Convergència i Unió 
1 noi: Partit Popular 
1 noi: d’Esquerra Unida Alternativa 
1 noia: d’Iniciativa Verds 
 
Metodologia: En un inici se’ls hi va presentar la informació recollida en tots els processos anteriors, per tal que aquests joves polítics tinguessin informació 
de primera mà sobre les opinions dels joves de la ciutat. Es van presentar els resultats segons els àmbits de treball; i paral·lelament se’ls hi demanava que 
assenyalessin les debilitats, amenaces, fortaleses i oportunitats de cadascun dels temes. 
El resultat és el que s’indica a continuació 
 

 
ÀMBITS 
 

 
DEBILITATS 

 
AMENACES 

 
FORTALESES 

 
OPORTUNITATS 

 
EDUCACIÓ 
 

-Massificació a les aules 
(existeixen “barracons” 

actualment a Sant Joan 

Despí?) 
 
-Existeix en l’antic Pla Local 
de Joventut la creació d’un 
centre educatiu. (es 

comenta que el terreny ja 

 -Existeix la Creu Roja, 
entitat que facilita la 
pràctica del voluntariat per 
part de la ciutadania 
 
-A Torreblanca existeix aula 
d’estudi al centre cívic (es 

desconeix l’horari i si obren 

amb un horari especial en 

-Existeix en l’antic Pla Local de 
Joventut la creació d’un centre 
educatiu. (es comenta que el 

terreny ja està cedit a la 

Generalitat, i que es preveu la 

construcció del centre al 2015) 

 

-Ampliar l’horari de la biblioteca 
durant els matins, època 
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està cedit a la Generalitat, i 

que es preveu la construcció 

del centre al 2015) 

 

-L’horari de la biblioteca 
 
-Els joves que viuen a la 
zona de Tv3 i Torreblanca 
queden fora de zones 
habilitades per l’estudi 
 
-El mecanisme de 
substitucions del 
professorat als centres 
educatius 
 

època d’exàmens)  
 
-Oferta de Formació 
Professional  
 
-Existència de grups de 
conversa 
 
-Existència de l’Espai 
Municipal d’Art 

d’exàmens, i caps de setmana 
 
-Promoure la creació del  
“Voluntariat Jove”  
 
-Utilitzar els centres cívics com 
“aules d’estudi” (sobretot on no 

arriben les aules d’estudi ja 

pròpiament descentralitzades) 

-Ampliar les xerrades 
d’orientació professional a tots 
els centres educatius 
 
-Ampliar els cursos d’idiomes 
 
-Pressionar la generalitat per tal 
de poder agilitzar les 
substitucions al professorat 
 
-Oferir formació no reglada en 
l’àmbit artístic 

 
TREBALL 
 

-L’externalització d’alguns 
serveis (es comenta que 

seria millor no externalitzar, 

però si per qüestions 

econòmiques es decideix fer-

ho, es demana que hi hagi 

un control sobre les 

condicions laborals dels 

treballadors) 

 

-L’existència del projecte de 
reactivació del polígon 
(impuls de grans empreses i 

detriment del comerç local i 

l’economia que es genera al 

seu voltant: transportistes)  

 

-La situació geogràfica i 
l’existència del polígon 
industrial 
 
-Aprofitar el servei jurídic 
amb el que compta 
l’Ajuntament per oferir-lo a 
la ciutadania  

-L’existència del projecte de 
reactivació del polígon  
 
-Aprofitar l’existència de 
PromoDespi per tal d’arribar al 
perfil més jove 
 
-Aprofitar PromoDespi per tal 
d’incentivar la 
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 contractació/realització de 
pràctiques de joves del municipi 
en empreses locals 
 
-L’existència del Pla sis més sis, 
on l’Ajuntament facilita la 
contractació d’una persona 
durant 6 mesos; i els altres sis 
mesos els contracta l’empresa 

 
SALUT 
 

-Pèrdua del servei 
d’urgència nocturna a Les 
Planes 

 -L’existència d’un hospital 
(24h) 

-Realitzar una campanya 
informativa a la ciutadania per 
tal d’utilitzar amb eficiència els 
serveis sanitaris nocturns que 
existeixen: urgències a l’hospital 
i servei d’urgències al CAP de 
Sant ildefons; així com idear un 
mecanisme de transport 
nocturn que incideix d’una 
manera professional en el destí 
de trasllat de la persona 
(hospital o CAP). 
 
-Iniciar/promoure amb 
insistència una campanya per la 
prevenció de la violència, la 
violència de gènere, sobre 
bullying, i racisme, dins de l’aula 
com alternativa a la campanya 
“talla amb els mals rotllos” 
 
-Oferir un servei professional a 



 

95 
 

la dona, sobretot en l’àmbit del 
mercat laboral, i altres temes 
 
-Oferir un Punt Jove de Salut 
fora dels INS 

 
HABITATGE 
 

-El rànquing econòmic és 
massa ampli per accedir als 
pisos de lloguer social 
 

 -Existència d’habitatges de 
lloguer social 

-Flexibilitzar els requisits per 
accedir a pisos de lloguer social 
 
-Crear una figura 
intermediària/mecanisme/borsa 
jove d’habitatge per tal 
d’apropar a les persones 
interessades en accedir a un 
habitatge i els llogaters. 
 
-Trobar algun mecanisme que 
faciliti poder habilitar legalment 
els locals com a habitatge; 
controlant l’accés i ús per evitar 
l’especulació, així com garantir 
les condicions mínimes de 
salubritat 
 
-Revisar i quantificar els 
habitatges buits del municipi 
per tal d’oferir-los a la 
ciutadania 
 
-Calcular els habitatges que 
estan en propietat dels bancs 
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-Per tal d’arribar a un acord 
amb els propietaris dels 
habitatges que estan buits per 
tal de poder-los oferir com a 
lloguer social a la ciutadania i en 
cas d’esgotar absolutament 
totes les vies comunicatives i 
d’estudiar cada cas amb 
minuciositat, es planteja 
expropiar aquests habitatges 
 

 
CULTURA/ 
OCI 
 

-Canvi en el que es 
contempla en el “pack” d’ús 
del poliesportiu, ara mateix 
s’ha d’agafar 
gimnàs+piscina, fet que ha 
provocat l’augment de preu 
d’aquest pack. 
 
-Hi ha col·lectius juvenils 
que no poden fer ús de 
cessions d’espais gratuïts 
d’una manera prolongada 

 -El Bulevard 
 
-Dotació de subvenció 
pràctica per joves fins als 26 
anys per accedir al 
poliesportiu  

-Impulsar les accions incloses en 
el Pla Jove anterior, com eren la 
creació de concerts a l’estiu i la 
primavera 
-Ampliar la oferta d’oci 
alternatiu per tal que el jovent 
no marxi de la ciutat 
 
-Reutilitzar la sala superior de la 
biblioteca Mercè Rodoreda com 
a sala de projeccions de cinema 
 
-Establir una programació jove 
de teatre (vinculat a la 
biblioteca Mercè Rodoreda) 

 
PARTICIPACIÓ 
 

-Revisar i controlar l’ús de 
les cartelleres d’informació 
municipal, i cedir el seu ús 
estrictament a informació 
d’àmbit públic/associatiu, 

  -Poder recollir en l’acta del Ple 
Municipal la intervenció de les 
entitats i col·lectius juvenils 
 
-Elaborar pressupostos 
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no privat. 
 
-Falta de relleu juvenil a les 
associacions de veïns  

participatius oberts a la ciutania 
 
-Intentar fer públic l’odre del dia 
del Ple amb més antelació, per 
tal de poder agilitzar la 
participació en els plens 

 
MOBILITAT 
INTERNACIONAL 
 

 
-Manca d’informació 
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2.3.2  Anàlisi qualitativa (entrevistes tècnics/professionals) 
 
En aquest apartat mostrem un anàlisi, en un nivell més qualitatiu, de la perspectiva dels tècnics i professionals que treballen en altres àrees de 
l’Ajuntament i dels principals agents educatius de les dues entitats juvenils més significatives de la ciutat, pel que fa a la situació que viuen els 
joves de la ciutat i les propostes de treball que creuen que s’haurien de realitzar en el Pla Jove DespiJove. Aquesta informació més qualitativa 
ens ha de servir per complementar totes les dades estadístiques recollides, i per tal d’afegir el màxim de veus professionals que treballen 
directa o indirectament per i amb els i les joves de la ciutat. 
A cadascun d’aquests professionals, se’ls hi va demanar que assenyalessin: 
 
� Les principals dificultats, necessitats, demandes o problemàtiques que sota la seva perspectiva, professionalitat i àmbit de treball 

consideraven que tenien els joves de Sant Joan Despí. (taula 1) 

� Les principals accions que caldria emprendre per millorar les condicions de vida dels joves de la ciutat d’acord amb els mateixos 

criteris (taula 2) 

 
TAULA 1 

 
DEPARTAMENT DIFICULTATS/NECESSITATS/DEMANDES/PROBLEMÀTIQUES 
Joventut - Dificultat en l’accés al tema d’ocupació. Promoció econòmica, assessorament i orientació (18 als 30 anys). 

 
- Gran oferta de formació i recursos per als joves però que no acaben d’aprofitar. Manca de coneixement? (16-30 anys) 
 
- Manca de comunicació  per part de l’administració envers al jovent. Dificultat per identificar els serveis. 
 
- Dificultat a l’accés a l’habitatge . 
 
- Hi ha una demanda d’oci de consum: “vinc, consumeixo i marxo” 
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- Poc interès (en termes generals), en dur projectes col·lectius a la realitat (nivells de participació). 
 
- Manca educació en salut dins i fora dels IES (sexualitat, drogues, relacions, etc). Punt jove de salut ja no existeix; sí que 
es fan campanyes entorn la SIDA , gènere. A nivell individual � derivació a serveis socials i acompanyament.  
Comissió (Educació, Policia, mossos, joventut i serveis socials) per parlar dels conflictes i traspassar informació.  
Campanya Dia de la Dona (ho treballen amb el SIAD (Cornellà). 
 

Responsables Secció Joves CE El 
Nus i Ce El Tricicle 

 
- Manca d’oci diferent i alternatiu. Franja d’edat 12-16 anys en cap de setmana/Oci nocturn alternatiu 16 anys cap amunt 
(ex: abierto hasta el amanecer� descentralitzar les activitats i agrupar-les) 
 
- Pocs espais físics adequats a les necessitats dels joves 
 
- Trobar un espai concret que sigui només de trobada (no guiat ni pautat però sí amb cert acompanyament pedagògic i 
educatiu) 
 
- Cercar noves vies d’accés i difusió de les diverses activitats que ofereix la ciutat. 
 
-Pla específic sobre educació sexo-afectiva, planificació laboral, gestió de conflictes (ús de l’espai públic, embarassos 
adolescents, temes racials, etc.) i consum responsable (es pensar en la comunicació). 
 
- Potenciar la creativitat donant major accés a l’ús d’espais públics per a joves. 
 

Departament Medi Ambient -Canalitzar l’oferta d’horts urbans cap la població jove. (hi ha certa demanda per part de joves del municipi). 
 
-Treballar la terra. 
 
-Manca de contacte amb joves i canals de participació amb altres àrees . Construir espai de treball en xarxa i 
transversalitat.  
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-2 entitats en l’àmbit, però cap de les dues fa projectes amb joves: Centre Medi ambient L’Arrel i Associació de 
productors de fruita dolça.  
 

Promoció Econòmica -Estimular als joves per a que participin en accions d’una manera més continuada:  més informació i millorar-la,  vèncer 
pors  i vergonyes; manca d’habilitats socials i de recerca de recursos,  serveis de promoció econòmica i punts als IES. En 
alguns programes ja iniciats fer un seguiment i/o tutorització sí que s’observa continuïtat (SUMA’T). 
 
-Joves en situació d’atur, sense estudiar, etc., però no realitzen voluntàriament la demanda al centre de Promodespí per a 
poder formar-se o treballar. 
 
-Treballar la informació i imatge que tenen els joves dels serveis de Promoció econòmica. 
 
-Treballar el tema de les expectatives (Orientació) 
 
- Habilitats socials (actituds) 
 
-Manca de treball transversal. 
 
-Model de gestió 
 

Acció Social i Polítiques 
d’Igualtat 

-Soledat a casa relacionat amb el canvi d’horari dels IES. 
 
-Salut mental (diagnòstic, acompanyament en el tractament, etc.) 
 
-Nutrició infantil. 
 

Educació -Orientació i formació entre 12-18 anys en un sentit ple (autoconeixement,etc.) 
 
-Necessitats d’ubicar-se en la seva realitat (posicionar-se) 
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-Desenvolupament de l’autonomia i emancipació: exigència, rigor , valoració de l’existència, etc. 
 
-Governança democràtica: participació 
 
-Espais perquè els diferents actors (famílies, professors, alumnes, etc.) interactuïn. 
 
-Emprenedoria 
 
-Formació en idiomes (reforçar grups específics que ara no accedeixen) 
 
-Horari escolar (migdia) 
 
-Formació de les famílies (Les Planes: Escola Roser Capdevila: tractar problemes de creacions de ghettos)  
  

Solidaritat, Cooperació i Nova 
Ciutadania 

-Formació (relacions internacionals, cooperació, etc.): mobilitat. 
 
-Oportunitats, mobilitat, intercanvi de coneixements amb altres joves. 
 
-Sensibilització respecte a altres formes de desenvolupament (cooperativisme, desenvolupament sostenible, etc.): 
Educació en valors. 
 
-Informació (oportunitats, beques, camps de treball, etc.) 
 
-Espai d’acollida joves nouvinguts  
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Esports -Àrees de pràctica esportiva aire lliure (zones verdes) 
 
-Pràctica esportiva al carrer autoorganitzat: espai públic 
 
-Skate : -Parc Mil.lenari 
               -Plaça del Sol Solet 
               -Plaça de l’Estatut 
               -Parc Mossota 
 

Servei de promoció associativa -Comunicació-informació als joves (canals de comunicació: xarxes...) 
 
-Conèixer els seus interessos i expectatives. 
 
-Adequar el tipus d’oferta a la demanda dels joves 
 
-Implicació dels joves dins de processos participatius, comissions, etc, entorn d’un programa o activitat (cogestió...) 
 
-Programació d’oci festiu i/o nocturn 
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TAULA 2 

 
DEPARTAMENT/ENTITAT ACCIÓ MOTIVACIONS, NECESSITATS, MANCANCES, PROBLEMÀTIQUES 

A QUÈ RESPON LA PROPOSTA 
NIVELL DE PRIORITAT 

CE El Nus i CE El Tricicle Participació ciutadana 
directa 

-Tenir en compte la seva opinió, fer que sentin ciutadans de ple 
dret  i que participin en la presa de decisions 

Alt 

 Habilitar espais d’oci 
nocturn diferent 

-Cal difondre un missatge clar, i és que no cal beure i anar a la 
discoteca per passar-s’ho bé. S’han de donar alternatives a l’oci 
nocturn establert. 

Alt 

 Prevenció de relacions 
de violència 

-Cal aprofundir en com es relacionen els joves en tots els àmbits 
de la vida. Posant especial atenció als factors de risc que 
aboquen a la violència de gènere. 

Alt 

 Potenciar 
l’associacionisme 

-La vida associativa és molt rica en valors pedagògics i donar 
moltes eines i recursos per desenvolupar-se en la vida futura 
com a membres de la societat 

Alt 

Esports  -Incrementar pràctica 
esportiva femenina 

-Recolzament a entitats esportives perquè fomentin la pràctica 
femenina. 
 
-Valorar en la concessions de subvencions la pràctica femenina 
(positiu)  

 

 -Recolzament a equips 
femenins 

-Recolzament a equips femenins (futbol) per a que es 
converteixin en model a seguir i tinguin reconeixement social 
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 -Campanyes esportives 
de preus per joves 

-Com ara perdonar la matrícula, etc.  

Promoció associativa Casal d’estiu jove -Treballar una bona informació adreçada a futurs destinataris. 
-Aplicar mecanismes de detecció d’inquietuds i expectatives en el 
lleure dels adolescents. 
-Adequar l’oferta d’activitats a la demanda dels joves 
 

-Mig 

 Diada d’entitats -Treballar la implicació dels joves dins dels processos 
participatius 
-Adequar els formats d’activitats de ciutat per facilitar la 
participació dels col·lectius de joves 

-Mig 

 Carnaval -Treballar la implicació dels joves dins dels processos 
participatius 
-Fomentar la participació dels col·lectius juvenils a la Rua 
-Recolzar la coordinació entre diferents departaments implicats a 
la realització de macro activitats d’oci nocturn per joves a la 
ciutat 

-Mig 
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3. VISUALITZACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT ACTUALS 
 

3.1 Recursos econòmics i infraestructures 
 
La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Sant Joan Despí compta amb un equipament 
juvenil “el Casal de Joves El Bulevard”. L’accés principal a l’equipament s’establirà per 
l’avinguda Barcelona. L’accés per a persones amb mobilitat reduïda  o per entrada de 
mercaderies es podrà fer pel carrer Marqués de Monistrol. 
Els horaris d’obertura del servei són de dilluns a dijous de 17 a 21.30 hores; i divendres de 17 a 
00 h. El Bulevard disposa dels següents espais: 
 

• Vestíbul       

• Cafeteria i espai de trobada 

• 2 sales d’activitats    

• 1 sala polivalent amb cuina   

• Aula d’informàtica (TIC)   

• 1 Espai central ( equipat per a fer concerts) 

• Zona de jocs ( espai de trobada)    

• Despatx de coordinació   

• Wc públics   

• Magatzem 

• 6 Bucs musicals 

• Rocòdrom  
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Casal de joves, el Bulevard 

Descripció: 

El Casal de Joves El Bulevard és el referent de la política de joventut al municipi. En ell, i en 
diversos espais, s’organitzen activitats per donar resposta a la gent jove del municipi. El Casal 
compta amb una sèrie de espais estables i d’altres que canvien trimestralment (intercanvi 
d’informació, cafeteria, trobada, concerts, tallers, jocs i oci, comicoteca, treball en grup, 
exposicions, escalada, cinefòrums, activitats incloses al cicle festiu, campionats, belluga’t, ...). 
El casal està obert tot l’any i només tanca per vacances d’estiu i durant els festius nacionals.  

 
Objectiu: 

Ser el referent de la dinamització juvenil a la ciutat 
 
Àrees/servei que desenvolupa el programa:  

• Accions de promoció de la ciutadania activa entre els joves 

• Promoció d’igualtat d’oportunitats entre el jovent 

• Promoció de l’ús socials juvenil d’equipaments públics  
 
Indicadors d’avaluació 

El casal de Joves El Bulevard realitza cada any una memòria de gestió la qual és lliurada en el 
seu moment (de la qual ja us vàrem fer arribar còpia), on s’estableixen diferents paràmetres de 
mesura tant quantitatius com qualitatius, aquesta és aprovada per la Taula Jove, òrgan de 
gestió del servei d’informació i dinamització juvenil integrada pels professionals que hi 
treballen, l’Ajuntament i associacions juvenils. 
 
Punt d’informació, Jovespí 
 
Descripció: 

El Servei d’Informació Juvenil Jovespí és el referent d’accés a informació al municipi. Realitza 
diverses campanyes informatives, així com estableix criteris d’informació pel jovent de la 
ciutat.  

 
Objectiu: 

Proporcionar un servei estable d’informació d’interès al jovent de la ciutat, així com dissenyar, 
implementar i avaluar campanyes d’informació general. 
Àrees/servei que desenvolupa el programa:  

• Serveis de mediació i informació per a l’accés a l’habitatge 

• Serveis d’informació per a la inserció social i professional 

• Accions de promoció de la ciutadania activa entre els joves 

• Promoció d’igualtat d’oportunitats entre el jovent 

• Aplicació de noves tecnologies i serveis telemàtics per facilitar l’accés de la informació 
als joves.  

• Campanyes informatives i de dinamització 

• Recerca i diagnosi de la realitat juvenil local 

• Promoció de l’ús socials juvenil d’equipaments públics  
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Indicadors d’avaluació: 

El Jovespí realitza cada any una memòria de gestió.  
S’estableixen diferents paràmetres de mesura tant quantitatius com qualitatius i aquesta 
memòria és aprovada per la Taula Jove. 

 
 

El pressupost que destina l’Ajuntament de Sant Joan Despí als diferents grans programes que 

desenvolupa adreçats als joves, així com el personal tècnic municipal és el següent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més s’han d’afegir els ingressos anuals de les diferents subvencions: 
- Direcció general de Joventut de la Generalitat de Catalunya: 7.500 € 
- Oficina del pla Jove de la Diputació de Barcelona: 13.000 € 

3.2 Recursos humans 
 
El departament de Joventut compta amb els següents equip de treball: 
 
� Regidor de Joventut, Cultura i Participació Ciutadana: marca les línees estratègiques i 

d’execució de les polítiques de joventut del municipi.  
 
� Regidora Adjunta de Joventut, Cultura i Participació Ciutadana: marca les línees 

estratègiques i d’execució de les polítiques de joventut del municipi. 
 
� Tècnic de Joventut:  

o Horari:  
-dedicació setmanal de 37,5 h 

o Funcions:  
-tècnic del Servei de Joventut, funcionari, categoria C.   
-Executar, dissenyar i coordinar les polítiques de joventut de la ciutat.  
-Cercar nou recursos per al jovent 
-Gestionar el pressupost municipal del departament de joventut 
-Dirigir les accions dels serveis de joventut (casal de joves, El Bulevard, projecte PIDCES i Punt 
d’Informació Jovespí). 

EIXOS PREVISIONS DEFINITIVES 
94.270,45

23.849,55

PROMOCIÓ  
ASSOCIACIONISME JUVENIL 25.165,00

PROMOCIO DE LA 
COMUNICACIO JUVENIL 1.500,00

SERVEIS MUNICIPALS 
D'INFORMACIÓ JUVENIL 40.511,19

TOTAL 185.296,19

OCI I TEMPS LLIURE

PLA JUVENIL PROMOCIO DE 
LA DINAMITZACIO
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� Coordinador del Casal de Joves, El bulevard:  

o Horari:  
-37,5 hores setmanals: de dilluns a dijous de 16 a 21.30 hores i divendres de 16 a 00.15 i un 
matí a la setmana de 09 a 14.00 hores de treball intern.  

o Funcions:  
-coordinador de projectes, programes i equipaments 
-coordinador del programa de dinamització  
 
� Informadora Juvenil: 

o Horari:  
-30 hores setmanals: de dilluns a divendres de 17 a 21 hores i dissabtes de 17 a 22 hores. 
Dedica 3 hores setmanals al matí per realitzar els PIDCES i dues hores de treball intern, 
establertes per l’Ajuntament. 

o Funcions:  
-informadora del programa d’informació juvenil 
-dinamitzadora dels punts d’informació i dinamització dels centres d’ensenyament secundari 
-dinamitzadora del Casal de Joves El Bulevard 

 

 

3.3 Polítiques de joventut  
 

La informació presentada a continuació estableix el total d’accions, programes, serveis, 

polítiques o plans concrets de cada departament o àrea i les diverses col·laboracions amb 

altres departaments que es dirigeixen als i a les joves (exclusivament, o no) de Sant Joan 

Despí. Per tal de poder entendre millor i recopilar tota la informació recollida i més 

significativa, hem considerat convenient fer un esquema/resum, on hem organitzat les dades 

entorn als principals eixos de treball del Pla Local DespiJove. En aquest anàlisi de les 

polítiques es cita el nom del programa, una petita descripció, els principals objectius, així com 

els departaments que ho lideren i els que hi col·laboren.  

 

La classificació de cadascun dels serveis s’enquadren d’acord als eixos d’actuació que 

s’emmarquen en el Pla Nacional de Joventut de Catalunya. En el cas de Sant Joan Despí, en 

alguns casos, es pot trobar serveis o programes que, per la seva temàtica, acaben influint 

diverses dimensions i treballant més d'un àmbit. En altres casos, aquests programes o accions 

es centren principalment en un sol eix de treball. Finalment, també cau la possibilitat de 

trobar-se  recursos o projectes dedicats exclusivament a joves o bé d’ altres que s’ adrecen a la 

població en general, essent susceptibles, en tot cas, de participació juvenil. 

 

La informació proporcionada en aquestes taules està basada en aquella que ha estat estreta de 

les entrevistes a professionals (tècnics de diferents departaments de l’Ajuntament): 

 

� -joventut 

� -educació 

� -promoció econòmica 
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� -acció social i polítiques d’igualtat 

� -solidaritat, cooperació i nova ciutadania 

� -esports 

� -medi ambient 

� -promoció associativa 

 

I a les principals entitats juvenils del municipi: 

-centre d’esplai El Nus 

-centre d’esplai El Tricicle 
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3.3.1. Educació:  

 

 
NOM DEL PROGRAMA 

 

 
DEFINICIÓ 

 
OBJECTIUS 

 
DEPARTAMENT 

 
Jovespí 
 

 
Punt d’Informació juvenil, situat dintre del 
Casal de Joves “El Bulevard” 

 
-Informar de tots els recursos que pot necessitar 
un jove 
 
-Establir formacions específiques en matèria 
d’educació, ocupació (projectes amb 
departament de Promoció econòmica) 
 

 
Lidera: Departament de Joventut.  
 
Col·labora: Departament de Promoció 
Econòmica, participació, cooperació,  

 
7è ART 
(Programa de recepció i 
acollida municipal 
.PRAM) 

 
Projecte global que té diferents eixos de 
treball. Educació, valors i inclusió juvenil a 
través dels mitjans audiovisuals. 
www.bbospot.7eart  
 

 
- Donar resposta a una necessitat socioeducativa 
del municipi vers el col·lectiu de joves 
adolescents nouvinguts i la seva inclusió en la 
vida de la ciutat 
-que els joves esdevinguin agents actius de la 
comunitat 
- compartir un projecte comú de convivència, 
participació i creació artística, aprenent, 

 
Lidera: Responsables Secció Joves: CE 
El Nus i El Tricicle: Casals/esplais. 
 
Col·labora: Educació, Departament de 
Solidaritat, Cooperació i Nova 
Ciutadania.  
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desenvolupant les seves capacitats i oferint un 
servei a altres iguals i a la població en general 

 
Tallers INS 
(CE El Nus) 

 
Projecte d’activitats extraescolar als INS, 
(durant el curs escolar en horari de tarda, 
de 16h a 17h30) 

 
-Establir relacions i treballar en xarxa les famílies, 
escola i esplai 
 
-Oferir activitats de qualitat, pedagògicament i en 
competències específiques 
 
-Respectar el territori d’intervenció de les 
activitats de lleure 

 
Lidera: Responsables Secció Joves: CE 
El Nus i El Tricicle: Casals/esplais.  
 
Col·labora: Centres educatius de 
Jaume Salvador Pedrol, Francesc 
Ferrer i Guàrdia conjuntament amb les 
AMPAs 
 

 
Becamos (CE El Nus/El 
Tricicle) 

 
Alfabetització digital entre els joves de la 
ciutat. Formació, tutories, seguiment i 
realització de la prova MOS (Acreditació de 
Microsoft) en les 3 modalitats:Word 
2010,Excel 2010 i PowerPoint 2010. 
 

 
-Prevenir les situacions de risc social 
 
-Compensar els dèficits socioeducatius 
mitjançant l’adquisició d’hàbits i competències. 

 
Lidera: Responsables Secció Joves: CE 
El Nus i El Tricicle: Casals/esplais.  
 
Col·labora: Fundació Esplai. 
 

 
Itaca  

 
Campus d’estudi de 2 setmanes a la UAB 

 
Incentivar en l’alumnat de 3rEso la motivació de 
continuar estudiant, aquells alumnes amb 
capacitats manifestes i que estan desmotivats.  
 
 
 

 
Lidera: Departament d’Educació. 
 
Col·labora: Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB), Centres educatius 
del municipi. 
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Coneguem els Cicles  
 

 Xerrades sobre varietat dels Cicles 
Formatius.  

Donar a conèixer ofertes i itineraris formatius als 
alumnes per evitar l’abandonament dels estudis. 

 

Lidera: Departament d’Educació. 
 

 
 
Premis Excel·lència 
 

 
 
Concurs per reconèixer l’esforç dels 
alumnes 
 

 
 
-Donar un reconeixement a l’esforç als alumnes 
amb bon rendiment acadèmic 
- Incentivar la formació.  

 
 
Lidera: Departament d’Educació. 
 

 
Premis Recerca Batxillerat 

 
Concurs de Treball de Recerca 

 
Posar en valor la recerca com a instrument de 
coneixement. Alumnes de 2n de Batxillerat. 
 

 
Lidera: Departament d’Educació.  
Col·labora: centres educatius del 
municipi ( alumnes de Segon de 
Batxillerat ) 
 

 
Sant Joan Despí Ciutat 
Plurilingüe 

 
Grups de conversa, beques d’ estudi a 
alumnes 1r Batxillerat, coordinació de 
centres educatius i cursos anglès  

 
Incentivar i promoure l’ús i coneixement de la 
llengua anglesa, entre d’altres com ara el 
francès, alemany (previsió), per tal de disposar 
de més eines i possibilitats laborals, de formació 
i obertura a altres cultures. 

 
Lidera: Departament d’Educació. 
 
Col·labora: Centres Educatius del 
municipi, Centre de Formació d’ 
Adults Jujol, Comissió de coordinació 
primària-secundària. 
 

 
PQPI 

 
Curs de formació per alumnes que no 
tenen el graduat ESO i que han deixat 
l’ensenyament reglat.  
 

 
Facilitar la continuació d’estudis d’alumnes no 
graduats 

 
Lidera: Departament d’Educació.  

 
Tallers de Sensibilització 

 
Cada any es realitzen en els IES tallers de 

 
-Fomentar la reflexió en els joves sobre 

 
Lidera: Departament de Solidaritat, 
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IES sensibilització: 
  
1) Taller “com els veiem,com ens 
veuen?”:pretén desmuntar estereotips , 
especialment racistes: 2nESO. 
 
2)Cultura de la Pau: a través del cinema 
amb l’entitat EIRENE: 4r ESO 
 

temàtiques concretes 
 
-Fomentar l’educació en valors als IES de Sant 
Joan Despí 
 
-Implicar als joves en la participació de 
campanyes/entitats solidaries 

Cooperació i Nova Ciutadania.  
 
Col·labora: IES del municipi, entitats.  

 
Centre Obert de Fusteria 

 
Centre d’escolaritat compartida. 
Aula Oberta.  
 

 
-Acompanyar als joves amb dificultats en el 
procés d’aprenentatge 

 
Lidera:Departament d’Acció Social i 
Polítiques d’Igualtat 
 
Col·labora: Departament de Joventut, 
Serveis Socials (?) 
 

 
Casals d’estiu jove/Casal 
d’estiu jove en anglès.  

 
Servei dins de l’oferta dels casals d’estiu 
municipals que s’organitzen als mesos de 
juny-juliol.  
El servei té una durada de 27 dies amb 
horari de matí (de 9 a 14h) (torns 
setmanals)  

 
-Oferir un conjunt d’activitats de lleure. 
-Desenvolupar un programa alternatiu al temps 
de vacances estivals.  

 
Lidera: Servei de promoció 
associativa/Departament de Joventut 
 
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan 
Despí (Gestió des de 2010) 
 

 
Guia Educativa 

 
Guia sobre l’oferta formativa a Sant Joan 
Despí.  
 
 

 
-Informar les famílies de tota l’oferta educativa 
de Sant Joan Despí des de 0-3 fins a la post 
obligatòria, l’educació artística i  la formació 
permanent. 

 
Lidera: Departament d’Educació 
 
Col·labora: Centres Educatius 
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3.3.2.Treball 

 

PROGRAMA DESCRIPCIÓ OBJECTIUS DEPARTAMENTS 

INFOPAR/ PIDCES  
Programa de dinamització als centres 
secundaris i als diferents espais de 
referència dels joves. 
 
Les beques INFOPAR donen 
oportunitat a 8 joves de 3erESO per a 
que treballin durant 2 anys. La seva 
tasca és la de fer difusió, informar i 
dinamitzar diferents espais de la 
ciutat. 
 
 

 
-Dinamitzar PIDCES 
-Enllaç dels joves amb els diferents serveis de joventut i 
de la ciutat 
-Establir una programació d’activitats estables dins 
dels IES i a la ciutat 
-Dotar de formació als joves del programa. 

 
Lidera: Departament de Joventut. 
 
Col·labora: centres educatius de la 
ciutat: 2 centres públics i 2 
concertats ( tots menys l’escola 
d’adults i El BROT).  
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Think Big (CE El Tricicle) 
 

 
La Fundación Telefónica Tomillo (Madrid) ha 
posat en marxa aquest any el programa “Think 
Big”, un projecte que pretén ajudar a 120 joves 
emprenedors (emprenedoria social) de 15 a 25 
anys i procedents de tota Espanya.  
Es pretén transformar les idees en projectes 
socials al llarg de 6 mesos amb la col·laboració 
de “mentors” que guiïn i aconsellin als joves.  
 

 
-Transformar el seu barri, comunitat o 
ciutat.  
-Oferir als joves un projecte 
d’aprenentatge no formal, basat en 
l’aprenentatge actiu (aprendre fent). 
-Fomentar, mitjançant el 
desenvolupament de la idea, un 
projecte de comunicació social 
destinat a canviar la percepció que la 
societat té dels joves. 

 
Lidera: Responsables de Secció Joves CE El 
Nus i CE El Tricicle (Casals/esplais).  
 
Col·labora: grup de Joves de l’Esplai) 

 
Xarxa IES-Empresa 

 
Activitats grupals dirigides a la orientació 
acadèmica i professional, a la recerca de feina i 
fomentar l’esperit emprenedor als alumnes 
d’ESO,Batxillerat i Cicles Formatius.  
Activitats que es realitzen: 
-Coneix la professió! : Visites a empreses 
-Xerrades en els IES: orientació formativa i laboral 
-Conèixer els recursos de Promodespí!el teu espai 
per a la formació i la recerca de feina! 
-Xerrades de sensibilització per a emprendre!Tens 
idees, tens futur.  
 

 
-Promoure la reflexió i la presa de 
decisions sobre el seu futur 
professional als alumnes d’ESO,Batx. 
i Cicles Formatius 

 
Lidera: Promoció Econòmica. 
 
Col·labora: Centres Educatius.  

 
Club de Feina 

 
Espai de consulta i informació per tots aquells 
que cerquen feina. 
 Informació per a conèixer la oferta formativa, els 
canals per on circulen les ofertes de feina, per 

 
-Oferir eines, recursos, 
assessorament i acompanyament a 
les persones que cerquen feina. 

 
Lidera: Departament de Promoció 
Econòmica 
 
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan 
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preparar-se un procés de selecció de personal o 
bé per informar-se de les ocupacions emergents 
del territori.  
Activitats que realitzen: 
-Informació i assessorament professional 
-Consulta d’ofertes de treball 
-Recerca de feina 2.0 
-Informació i assessorament d’oferta formativa 
-Premsa i revista especialitzades 
-Càpsules Express formatives 

Despí 

 
Programa de suport a 
persones emprenedores 

 
Programa per a fomentar la cultura 
emprenedora 
Activitats que es realitzen: 
-Entrevistes d’assessorament individuals. 
-Sessions grupals i tallers pràctics. 
-Seminaris de generació d’idees i creació 
d’empreses. 
 

 
-Donar a conèixer els recursos i eines 
necessàries per a desenvolupar idees 
de negoci i projectes empresarials 
 
-Sensibilitzar i fer emergir l’esperit 
emprenedor dels joves 

 
Lidera: Departament de Promoció 
Econòmica. 
 
Col·labora: Promodespí 
 

 
Formació Ocupacional 

 
Formació destinada prioritàriament a persones 
aturades. És totalment subvencionada, amb 
acreditació oficial per part del Departament 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de 
Catalunya, a través del SOC.  
Es pot consultar la oferta formativa a: 
www.promodespi.cat 
 
  

 
La formació ocupacional té com a 
principal objectiu: iniciar o reciclar 
una ocupació o ofici determinat. 
-Qualificar a les persones per a 
millorar el seu grau d’ocupabilitat. 

 
Lidera: Departament de Promoció 
Econòmica.  
 
Col·labora: Departament d’Empresa i 
Ocupació de la Generalitat de Catalunya, a 
través del SOC.  
Promodespí. 
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PromoDespi 2.0. Portal que ofereix diferents serveis per a facilitar 
la informació i els recursos per a la formació i la 
recerca de feina. 
PromoDespí està present a les xarxes socials 
(Twitter i Facebook). 
  

-Informar i oferir recursos a través de 
la xarxa. 

Lidera: Promoció Econòmica  
Col·labora: Departament de Joventut. 
 
 
 

 
Programa joves per 
l’ocupació (fins el març 
2015) 

 
Conjunt d’activitats (formacions acadèmica, 
formació ocupacional, assessorament, etc) per 
joves entre 16 i 25 anys amb dèficits formatius i 
amb baixa qualificació 
 
 

 
-Construir una trajectòria 
professional i formativa adequada a 
les capacitats i recursos del jove per 
tal que pugui accedir al mercat laboral 
amb unes mínimes garanties 
d’estabilitat i futur professional. 
(anterior “SUMA’T”) 

 
Lidera: Departament de Promoció 
Econòmica.  

 

3.3. 3. Habitatge 

NOM DEL PROGRAMA DEFINICIÓ OBJECTIUS DEPARTAMENT 

Promocionar l'Oficina Local d'Habitatge 
i potencia la borsa d’habitatge privat i 
públic  

 

Requisits de promocions d’habitatge 
públic  

 

L'Oficina Local d'Habitatge permet 
assessorar-se i tramitar qüestions com 
les promocions de pisos protegits, la borsa 
d'habitatges de lloguer i rehabilitacions. 

 

Establir com a requísit mínim un sou anual 
mínim de 14.000€. 

Potenciar  i afavorir l’accés dels joves a 

l’habitatge. 

 

 

Adaptar els requisits de promocions 

d’habitatge públic per l’accés dels joves 

Premsa, Urbanisme, 
Joventut i 

Oficina d’habitatge  

 

 

Urbanisme, Joventut i 
Oficina Local d'Habitatge.  
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3.3.4. Salut 

 
 

NOM DEL PROGRAMA 

 

DEFINICIÓ 

 

OBJECTIUS 

 

DEPARTAMENT 

 

Dijous en Bici 

 
Els voluntaris segellen un carnet i aquell que arribi 

a 10 segells participa en un sorteig. Destinat a  

alumnes de 4r, 5è i 6è de primària dels IES. 

 
 

 

 

-Promocionar l’ús de la bici. 

-Fomentar una vida saludable a través de 

l’esport 

-Tenir consciència del Medi Ambient  

 

Lidera: Departament de 

Medi Ambient 

 

Col·labora: 

Departament de 

Joventut, Centres 

educatius (IES), 
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instal·lacions esportives 

i voluntaris del banc del 

temps. 

 

Recuperació de l’espai fluvial/ Neteja 

del riu 

 

Es convoca a joves a través dels esplais, joves de la 

Creu Roja i d’altres entitats, i a famílies per a la 

neteja del riu; i es completa amb una plantada 

d’arbres, etc. 

 

 

 

-Netejar del riu i plantada d’arbres per tal 

de recuperar el riu i la natura del municipi.   

 

Lidera: Departament de 

Medi Ambient 

 

Col·labora: 

Departament de 

Joventut, Responsables 

Secció joves de 

casals/esplais, Creu 

Roja, entitats i famílies.   

 

Compartir cotxe 

Plataforma per agilitzar i posar en contacte aquelles 
persones que volen compartir cotxe 

 

-Reduir  el impacte que té la utilització de 

mitjans de transport privat en la natura i la 

salut.    

 

Lidera: Departament de 

Medi Ambient 
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Col·labora: 

Departament de 

Joventut 

 

3.3.5 Cultura i Oci 

 
 
NOM DEL PROGRAMA 

 
DEFINICIÓ 

 
OBJECTIUS 

 
DEPARTAMENT 

 
Casal de Joves, El Bulevard: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipament juvenil 
S’ofereixen tallers de lleure, formació 
ocupacionals, espais de trobades amb 
joves, oci nocturn alternatiu, bucs 
d’assaigs per a grups locals, exposicions i 
formació no reglada. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-Oferir al jovent un espai de referència 
a la ciutat  
-Mantenir una oferta d’activitats 
d’interès juvenil i espai de trobada 
-Afavorir la relació entre joves envers 
l’administració 
-Potenciar el desenvolupament del 
projecte vital dels joves 

 
Lidera: Departament de Joventut 
 
Col·labora: Promoció Econòmica, 
cultura, educació 
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Activitats als parcs 

 
S’organitzen diverses activitats perquè el 
Parc de Torreblanca sigui un espai 
d’oferta d’activitats i de trobada dels 
ciutadans  
 

 

-Fomentar que els ciutadans del 

municipi tinguin consciència dels 

espais naturals i la possibilitat de fer 

ús d’espais públics (respectant-los 

sempre)  

 

 

Lidera: Departament de Medi Ambient 

 

Commemoració del dia Internacional 

del Medi Ambient (5 de juny).  

 
Activitats i tallers de conscienciació del 
Medi Ambient 

 

-Commemorar el Dia Internacional del 

Medi Ambient i fomentar la 

conscienciació de respecte a la natura 

i pràctiques per fer-ho. 

  

 

Lidera: Departament de Medi Ambient 

 

Col·labora: Departament de Joventut 
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Abonament total jove 
 

 
Abonament als poliesportius municipals 
com ara el Francesc Calvet i el Salvador 
Gimeno;  amb la possibilitat d’accedir a 
tots els serveis que ofereixen. 

 
-Facilitar la pràctica esportiva entre 
els joves d’edats dels 16 als 20 anys. 
 -Oferir la pràctica esportiva a un preu 
més assequible per aquest col·lectiu 
de joves. 

 
Lidera: Departament d’Esport. 
 
Col·labora: Poliesportius municipals 
Francesc Calvet i Salvador Gimeno 
 

 
Cursos de natació  

 
Cursos de natació per aprendre i 
perfeccionar la natació, cursos d’1 dia o 
2 dies 

 
-Facilitar l’ensenyament i 
perfeccionament de la natació als 
nens/es fins als 16 anys 

 
Lidera: Departament d’Esport. 
 

 
Cursos d’aeròbic  

 
Cursos d’aeròbic infantil dirigit a 
nens/es fins a 15 anys (inclòs), cursos 
d’1 dia o 2 dies 
 

 
-Introducció a l’activitat física a través 
del ritme 

 
Lidera: Departament d’Esport. 
 

 
Activitats d’Estiu (CE El Nus/El Tricicle) 

 
A l’estiu, les 2 entitats realitzen projectes 
paral·lels: 
-Rutes per a grups joves 
-Casal jove d’estiu 
-Gestió dels casals d’estiu municipals per 
joves (30 places) 

 
-Potenciar la creació de vincles amb 
altres joves 
-Reforçar les relacions de confiança i 
sentiment de pertinença de grup 
-Treballar habilitats socials i valors 
universals (solidaritat, justícia, 
igualtat...) 
-Gaudir de l’estiu d’una forma 
diferent. 
 

 
Lidera: Responsables Secció joves de 
casals/esplais. 
 
Col·labora: CE El Nus i CE El Tricicle 

 
Suport d’ Activitats de lleure 

 
Suport a les activitats de lleure en els 
diferents esplais, Centres Esportius i 
entitats del municipi ja sigui a diari, Nadal, 

 
-Fomentar activitats de lleure ja siguin 
esportives, culturals, socials, etc., 
dirigides als joves del municipi.   

 
Lidera: Acció Social i Polítiques 
d’Igualtat 
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Estiu o Setmana Santa. 
 
 

Col·labora: Esplai, entitats esportives, 
culturals, socials, etc. 

 
Joves utòpics 

 
El programa utopies proposa 2 
temàtiques relacionades amb les relacions 
desiguals de Nord-Sud i la cooperació al 
desenvolupament, el desenvolupament 
sostenible ,etc.  
 
Per portar-ho a terme, es programa una 
jornada al Bulevard amb tallers, “mercat 
d’entitats”, concerts, etc. 
 
 

 
-Fomentar l’esperit crític i solidari 
entre els joves de Sant Joan Despí. 
-Fomentar la reflexió i posicionament 
sobre temes concrets relacionats amb 
les Utopies (banca ètica, etc.) 
 
-Donar a conèixer als joves els 
programes del Departament de 
Solidaritat, Cooperació i Nova 
Ciutadania, així com les entitats del 
municipi que treballen en els 
projectes. 

 
Lidera: Departament de Solidaritat, 
Cooperació i Nova Ciutadania 
 
Col·labora: Joves del municipi, El 
Bulevard, entitats, etc.  

 
Diada d’entitats (bianual) 

 
 
Correspon a una mostra d’estands i 
activitats de promoció del teixit 
associatiu local.  
Es desenvolupen tallers, molts d’ells 
adreçats a infants i joves, actuacions i/o 
exhibicions. Es fa de forma bianual i ja 
compte amb 11 edicions. 
 

 
-Donar a conèixer les associacions 
locals 
-Desenvolupar exhibicions, tallers i 
mostres en directe, per afavorir la 
promoció de les seves activitats i la 
recaptació de nous socis. 
 

 
Lidera: Departament Servei de 
promoció associativa 
 
Col·labora: Entitats municipals  
(socials, esportives, culturals, 
mediambientals, educatives, juvenils, 
gent gran, solidaritat, dones, etc), 
diferents associacions i esplais  (El 
Tricicle, El Nus i El Castanyot) 
 

 
Programa Carnaval 

 
Conjunt d’activitats dins dels programa 
de cicle festiu local entorn a la celebració 

 
-Es pretén que hi hagi una participació 
del teixit associatiu local pel que fa a  

 
Lidera: Servei de promoció associativa 
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del Carnaval.  
Entre les activitats es troben: Arribada 
del Carnestoltes, Rua de comparses, ball 
de disfresses,Dia del Judici i 
acomiadament d’en Carnestoltes 
 

l’ organització dels actes del programa Col·labora: teixit associatiu municipal, 
entitats, El Bulevard. 

 
 
 
 

3.3.6 Participació 

 
NOM DEL PROGRAMA 

 
DEFINICIÓ 

 
OBJECTIUS 

 
DEPARTAMENT 

 
Convenis de Joventut 

 
Des del Departament de Joventut es signen 
convenis amb entitats joves de la ciutat.  
 

 
-Oferir recursos econòmics i material a 
grups de joves formals per a que 
dinamitzin la ciutat. 
-Potenciar les tradicions de cultura 
popular de Catalunya. 
 

 
Lidera: Departament de Joventut 
 
Col·labora: Entitats de lleure com 
ara “La Colla dels Diables” 
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Grup Joves Entitat (CE El Nus i 
CE El Tricicle)  
 

 
Grup de joves que es reuneix regularment a 
l’entitat i plantegen activitats i objectius al llarg 
del curs 
Col·labora i fa part de les activitats 
extraordinàries de l’entitat (Marató de contes 
per la Igualtat, Castanyada...) 

 
-Reforçar els sentiments d’ amistat i 
coneixença entre els membres del grup 
-Ser partícips i protagonistes del seu grup 
-Desenvolupar els diversos projectes i 
autogestionar-se com a grup 
-Disposar d’educadors/es de referència i 
un espai on poder desenvolupar les 
activitats  
 

 
Lidera: Responsables Secció joves 
de casals/esplais. 
 
Col·labora: CE El Nus i CE El Tricicle 
(2 grups diferents, cada esplai té el 
seu) 

 
Jove Activa’t (CE El Nus i CE El 
Tricicle) 

 
Es pretén introduir als joves al món associatiu i 
de voluntariat del seu entorn, tot ajudant-los a 
preparar l’experiència pràctica que realitzaran 
acte seguit.  
Per tant, hi ha una part de formació (la part 
d’aprenentatge del projecte); com en tota 
experiència d’ aprenentatge servei(endavant 
APS), i de pràctica on es treballen i consoliden 
molts conceptes, habilitats i actituds. 

 
-Descobrir algunes necessitats socials 
del municipi 
-Apropar la realitat associativa de Sant 
Joan Despí als joves a través del contacte 
de diferents entitats. 
-Promocionar el voluntariat juvenil 
-Reflexionar i interioritzar els valors de la 
solidaritat, participació i compromís. 
-Millorar l’autonomia personal, 
imaginació, iniciativa, capacitat per 
plantejar-se reptes i enfrontar-los  
-Exercitar el treball en equip, actituds pro 
socials i hàbits de convivència.  
-Posar en marxa les seves capacitats i 
habilitats en clau de servei a la 
comunitat. 
-Millorar les habilitats comunicatives 
-Començar a practicar les pròpies 
habilitats i capacitats en clau de serveis 

 
Lidera: Responsables Secció joves 
de casals/esplais. 
 
Col·labora: CE El Nus i CE El Tricicle 
 
Participen: alumnes de 3r 
(corresponsals) i 4r ESO i 1r i 2n de 
Batxillerat, Departament de 
Promoció Econòmica, Joventut.  
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als altres. 
-Ajudar als joves a descobrir els seus 
interessos 
-Donar eines als joves per posar en marxa 
els seus projectes 
-Compartir amb la resta de joves, en el 
marc del grup els seus projectes 
-Aprenentatges en funció dels seus 
projectes 
 

 
Ral·li Jove (CE El Nus i CE El 
Tricicle) 

 
El Ral·li és una de les activitats col·lectives que 
s’organitzen des del Movijove i en la que 
participen 200 joves de diverses entitats de la 
Federació Catalana de l’Esplai. 
El Ral·li consisteix en una sortida de cap de 
setmana formada per equips reduïts i 
heterogenis quant a procedència dels seus 
membres. 
Es realitzen tot un ventall d’excursions o rues a 
diversos llocs de Catalunya. 
 

 
-Potenciar al màxim l’autonomia dels 
joves 
-Desenvolupar la seva capacitat 
-Cercar el seu compromís social i 
descobrir el seu territori 

 
Lidera: Responsables Secció joves 
de casals/esplais. 
 
Col·labora: Federació Catalana de 
l’Esplai, (Movijove), CE El Nus i CE 
El Tricicle 
 

 
Connecta Jove (CE El Tricicle)  

 
Connecta Jove és un projecte intergeneracional 
d’ApS (aprenentatge i servei) en què els joves 
de manera voluntària imparteixen tallers 
d’informàtica bàsica i competències digitals a 
persones adultes del seu entorn (Gent Gran , 
entitats , etc). 
També poden ser orientadors en la utilització 

 
-Formar els joves, promoure i augmentar 
la seva participació com agents 
promotors de la societat de la informació 
i la inclusió social 
-Reforçar en els joves participants les 
seves habilitats comunicatives, 
d’organització i planificació del treball. 

 
Lidera: Responsables Secció joves 
de casals/esplais. 
 
Col·labora: El Tricicle 
conjuntament amb joves, persones 
adultes, preadoslescents de 
centres del municipi, centres cívics, 
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segura d’Internet per a preadolescents (a 
l’escola). 
Per realitzar aquestes tasques, els joves reben 
formació, assessorament i seguiment de les 
seves activitats per part de la figura de la 
persona dinamitzadora. 

-Millorar les competències en l’ús 
d’Internet promovent una navegació 
responsable entre els menors 
-Crear xarxa entre la ciutadania 
potenciant les relacions intergeneracionals 
-Impulsar el treball en xarxa i la 
col·laboració entre les entitats del Tercer 
Sector, la comunitat educativa i 
l’administració pública. 
 
-Formar i capacitar a les persones 
destinatàries mitjançant les TIC, 
incrementant les seves possibilitats 
d’inserció en el mercat laboral mitjançant 
els equipaments i espais més propers 
(centres cívics , instituts, escoles,etc.) 
 

instituts, etc.. 

 
Mosaic de Colors:fem un 
documental participatiu  

 
El procés de creació del documental porta 
implícites moltes qualitats ideals per treballar 
diversos aspectes.  
 

 
-Objectiu principal: Realitzar un 
documental per tal que analitzin el món 
que els hi envolta i que acabin implicant-
se. 
-Enfortir la participació ciutadana ja que 
el treball en grup és idoni per a fomentar 
nous espais col·lectius de diàlegs i reflexió. 
-Enfortir els grups i les seves capacitats: 
crea i cohesiona grups dotant-los 
d’identitat, alhora que reforça el consens i 
la negociació igualitària. 
-Estimular el compromís amb la realitat. 

 
Lidera: Responsables Secció joves 
de casals/esplais. 
 
Col·labora: El Tricicle, Fundació La 
Roda  
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-Promocionar capacitats per relacionar-
se.  
-Millorar la comunicació i dotar de veu, 
aquells col·lectius que normalment no en 
tenen. 
-Facilitar la comunicació horitzontal amb 
la presa de consciència del grup. 
-Fomentar l’autoestima i la creativitat de 
l’individu. 
 
-Crear realitats i identitats en primera 
persona. 
 

 
Comissió de Solidaritat 

 
La Comissió de Solidaritat es reuneix 
mensualment. Molts representants de la 
comissió són joves que pertanyen a entitats 
bàsicament formades per joves (Creu Roja 
Joventut, els esplais, etc.).  
Des d’aquest any s’ha incorporat una jove que 
ha viatjat amb una beca de Setem i la 
Generalitat a Nicaragua. 
 

 
-Planificar i impulsar accions de 
sensibilització vers la cooperació, el 
desenvolupament i la solidaritat. 

 
Lidera: Departament de Solidaritat,  
Cooperació i Nova Ciutadania.  
 
Col·labora: Joves de diferents 
entitats (Creu Roja, esplais, etc.). 

 
Portal d’entitats (Despientitats) 

 
Des de el seu naixement s’han anat incorporant 
noves entitats al directori i al Portal. 
A més a més s’ha creat un espai 
d’assessorament i tutoria per les entitats pel 
que fa a l’àmbit de les noves tecnologies (PAID: 
punt d’informació a entitats)  

 
-Fer conèixer les entitats que existeixen 
a Sant Joan Despí, les activitats que 
programen, entre d’altres informacions. 

 
Lidera: Servei de promoció 
associativa 
 
Col·labora: Entitats 
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Noves tecnologies per entitats 

 
Importància de les Noves Tecnologies de la 
Comunicació.  
Per tal de portar a terme la formació, es facilita 
un portàtil a més de l’aprenentatge 

 
-Es pretén fomentar l’ús de les noves 
tecnologies de la comunicació.  

 
Lidera: Servei de Promoció 
Associativa 
 
Col·labora: Entitats 
 

 
 
 

3.3.7 Mobilitat Internacional 

 
NOM DEL PROGRAMA 
 

 
DEFINICIÓ 

 
OBJECTIUS 

 
DEPARTAMENT 

Youth in action Programa de mobilitat internacional per 
Europa. Són  projectes que es realitzen 
amb partners d’altres països amb un 
projecte comú. 

Potenciar l’ús de l’anglès. Potenciar noves 
experiències i conèixer altres cultures 
diferents. Facilitar la mobilitat 
internacional del jovent del municipi. 

Joventut 
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3.5 Resultats i conclusions  
 
A partir dels resultats obtinguts en l’anàlisi de dades quantitatives (dades 

estadístiques i les enquestes); i les dades qualitatives (els processos participatius, les 

entrevistes a tècnics de diferents  departaments de l’Ajuntament de Sant Joan Despí i 

a professionals de diversos sectors), s’extreuen les següents conclusions per tal que 

més endavant quedin recollides, s’analitzin i es portin a terme les accions que siguin 

oportunes en DespiJove segons cada àmbit de treball que en ell s’inclou. 

 

Educació 

 
� Pel que fa als joves entre 16 i 29 anys  que estudien, el 19,19% es troba realitzant 

alguna llicenciatura, diplomatura, grau o màster; el 12,12%  estudia alguna de les 

opcions de Batxillerat, el 8,08% algun estudi de Grau Mitjà, el 7,07% ESO; un 5,05% 

algun Grau Superior i un 1,51% es troba en alguna Escola d’adults.  

� Els joves en edats compreses entre els 16 i 29 anys, un 17,68% afirma haver 

abandonat o deixat de finalitzar algun estudi. Els principals motius de 

l’abandonament o la no finalització dels estudis entre els joves del municipi  és la poca 

motivació i els motius econòmics o personals.  

� Els recursos o serveis que més utilitzen els joves entre 12 i 15 anys  pel que fa a 

qüestions acadèmiques són “els amics o familiars” amb un 66,66%, seguit de lluny del 

“Punt d’Informació Juvenil- El Bulevard” i el “Servei d’orientació del institut”; 

cadascun amb un 24,24% . Pel que fa als joves entre 16 i 18 anys el recurs que més fan 

servir és també el d’”amics o familiars” amb un 63,89% . En canvi, el segon servei més 

usat per aquesta franja d’edat és  el “Saló de l’ensenyament” amb un 38,89%; seguit 

de les ”Jornades de portes obertes dels centres de formació o de la Universitat” 

33,33% . Entre els joves de 19 a 29 anys, el resultat és del tot diferent. El recurs més 

utilitzat passa a ser el “Saló de l’ensenyament” amb un 59,88% . El segon recurs és el 

de “amics o familiars” amb un 45,06%, seguit de les ”Jornades de portes obertes dels 

centres de formació o la universitat” amb un 41,36%.  

� Els joves valoren positivament els grups de conversa, les ajudes econòmiques (beques 

menjador), el treball en xarxa dels centres,  l’oferta de tallers extraescolars existents, 

el Premi de Treball de Recerca i la varietat d’oferta en PQPI i Formació Professional del 

municipi  

� Cal esmentar que existeix un desconeixement important a nivell general dels recursos 

i serveis que existeixen en el municipi sobre educació. Manca d’informació en 

qüestions d’orientació acadèmica. 

� Es senten satisfets de l’existència de l’Espai Municipal d’Art però demanen la 

possibilitat que s’ofereixi formació no reglada en l’àmbit artístic 

� Els joves creuen que s’hauria de posar en marxa la construcció d’un nou centre 

educatiu per tal d’acabar amb la massificació a les aules i oferir la possibilitat de 

cursar el Batxillerat Artístic. 
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� Troben que és necessari l’ampliació de beques menjador a més famílies necessitades i 

la possibilitat d’oferir-les també en època de vacances. També insisteixen a poder 

proporcionar ajudes econòmiques pel que fa al material i al transport escolar als 

alumnes més necessitats. 

� L’ampliació dels horaris de les biblioteques (Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol) ha 

estat demandada per la gran majoria dels joves de Sant Joan Despí. La seva proposta 

és que s’obrin entre setmana matins i tardes, els caps de setmana i en períodes 

d’exàmens.  

� S’ha cregut convenient poder recuperar les coordinacions entre CEIP, IES i 

pares/mares per tal detectar problemes i/o prevenir-los, com ara la incorporació del 

PAT a altres projectes, com per exemple la informàtica ja que actualment només hi 

entra la “fusteria”. 

� Reclamen mecanismes alternatius per tal de facilitar l’aprenentatge del català en els 

nouvinguts o bé recuperar les aules d’acollida. 

� Els joves de la ciutat volen l’ampliació de beques lingüístiques i proporcionar cursos i 

tallers d’anglès. 

� Recuperar o bé mantenir els patis dels instituts oberts amb presència d’un/a 

educador/a.  

� Treball concret sobre autoconeixement (orientació i formació en un sentit ampli) entre 

la franja adolescent (12-18 anys) 

� Pressionar la Generalitat per tal de poder agilitzar les substitucions al professorat 

 

Un cop presentades les conclusions el nou Pla Local hauria d’incloure les següents línies 

d’acció: 

� Apropar l’ús del PIJ als joves a partir de 16 anys 

� Millorar la comunicació amb els joves i els serveis educatius existents a la ciutat 

� Oferir més tallers de formació no reglada i ampliar la varietat d’extraescolars (idiomes, 

àmbit artístic, de reforç d’algunes assignatures, etc.) 

� Construir un nou centre educatiu a la ciutat 

� Ampliar les ajudes econòmiques, beques menjador, material escolar i transport als 

alumnes més necessitats 

� Ampliar els horaris de les biblioteques (matins, caps de setmana i període d’exàmens) 

� Recuperar el treball en xarxa i coordinacions entre CEIP; IES; pares/mares 

� Recuperar mecanismes per l’aprenentatge del català per joves nouvinguts 

� Obrir els patis dels INS amb presència d’un/a educador/a “patis oberts” 

� Concretar una formació en un nivell més ampli en la franja més adolescent (12-18 

anys, autoconeixement/autoestima/capacitats, etc...) 

� Ampliar les xerrades d’orientació acadèmica (sobretot a 3r/4rt d’ESO i batxillerat), i 

incorporar biografies de joves de la ciutat 

� Pressionar la Generalitat per tal de poder agilitzar les substitucions al professorat 
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Treball: 

� El 16,16% dels joves entre 16 i 29 anys que busquen feina un cop han acabat els seus 

estudis  asseguren que triguen “entre un i tres mesos” en trobar-ne, el 13,64% triga 

“entre tres i sis mesos” i un 10,10% “entre sis i un any”.  

� Entre els joves de 16 i 34 anys del municipi, la major concentració d’atur es registra al 

sector serveis (68,2%)  

� De la totalitat dels contractes signat per joves, un 88,9% al 2011 eren temporals 

� Segons els joves del municipi, aquells serveis més utilitzats pel que fa a l’ocupació i la 

promoció econòmica al municipi, són en primera instància els seus contactes 

personals, ja sigui “enviant currículums o presentar-se personalment” (34,85%), amb 

un 33,84% “Família o coneguts de la família” i amb un 32,32% “Amics/amigues o 

coneguts/conegudes propis” 

� Pel que fa als serveis més útils: “enviant currículums o presentar-se personalment” 

(28,79%), “Família o coneguts de la família” (28,79%) i “Amics/amigues o 

coneguts/conegudes propis” (26,76%). 

� Un 33% dels joves han assenyalat estar molt satisfets amb la feina que desenvolupen 

actualment i aquells que consideren que el nivell d’estudis que tenen es correspon 

amb la feina són el 46,73%; mentre que un 7% no està gens satisfet amb la feina que 

realitza, i un 25% considera que els estudis que es corresponen amb la seva feina és 

inferior als estudis que té. 

� Els joves tenen una bona valoració del Servei de Promoció Econòmica; les xerrades de 

pares/mares sobre les seves professions o bé en situació d’atur i les xerrades de joves 

emprenedors (que es fan en alguns centres). Tot i això els professionals de Promoció 

econòmica consideren que cal treballar la seva imatge de cara als joves; aconseguir 

que arribin demandes de joves en situació d’atur i sense estudis; així com treballar 

temes d’orientació, actituds i un millor treball transversal.  

� Valoren també la situació geogràfica del municipi i l’existència del polígon industrial 

per tal de fomentar la indústria i crear una zona de negocis per a que es generin llocs 

de treball. 

� Pel que fa a les necessitats dels joves pel que fa al “Treball” assenyalen que s’hauria de 

recuperar per part de l’Ajuntament certs serveis, és a dir, serveis que han estat 

externalitzats retornin a mans municipals.  

� Proposen reprendre o crear programes que facilitin la “figura de l’aprenent” 

� Facilitar ajudes econòmiques a aturats/des i treballadors/es que reben un salari per 

sota del mínim interprofessional 

� Oferir per part de l’Ajuntament formació ocupacional, sobretot per a joves no 

graduats i que no poden accedir a altres vies formals d’estudis. En relació, veuen la 

necessitat de recuperar o bé mantenir el “bus de les professions”. O si més no, trobar 

alternatives a aquesta iniciativa.  
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� Creuen que seria bo aprofitar PromoDespi per tal d’incentivar la 

contractació/realització de pràctiques de joves del municipi en empreses locals i al 

mateix temps posar en marxa l’existència del Pla sis més sis, on l’Ajuntament facilita 

la contractació d’una persona durant 6 mesos; i els altres sis mesos els contracta 

l’empresa. 

 

Un cop presentades les conclusions el nou Pla Local hauria d’incloure les següents línies: 

� Apropar el servei PromoDespi a un conjunt de joves en situació de vulnerabilitat (sense 

ocupació i sense estudis) 

� Municipalitzar els màxims serveis possibles i aprofitar certs serveis municipals per 

oferir-los a la ciutadania (servei jurídic) 

� Impulsar programes de facilitin l’existència de la figura de l’aprenent  

� Millorar/ampliar la formació ocupacional  

� Recuperar o impulsar algun projecte connectat al “bus de les professions” per tal 

d’apropar les oportunitats del mercat laboral als joves que es troben estudiant 

(mostrar la realitat d’algunes professions) 

� Incentivar la realització de pràctiques dels joves en empreses locals i posar en marxa el 

pla (sis més sis) 

� Valorar la situació geogràfica del municipi i l’existència del polígon industrial per 

generar llocs de treball 

� Re-valorar l’existència del projecte de reactivació del polígon  

 

Salut 

 
� La majoria de joves considera que no ha tingut cap problema important de salut en 

el darrer any (87%) 

� Un 29% dels joves assenyala haver tingut moments d’ansietat, angoixa, estrès però 

d’aquest joves només un 22% ha consultat a un psicòleg o altre professional de la 

salut  

� Els joves de Sant Joan Despí consideren que disposen d’una bona informació sobre 

temes de salut i valoren molt positivament el fet que el municipi disposi d’un 

hospital i de dos CAPs, a més d’ambulàncies i metges a domicili.  

� Altres punts positius són: les campanyes de salut com ara la de prevenció del VIH 

per part de la Creu Roja, les xerrades que es realitzen als centres educatius, el 

Programa Salut-Escola i els cursos de primers auxilis generats per les AMPAs 

d’alguns centres educatius, però que s’ampliés a altres àmbits com ara a entitats, 

centres cívics, etc. 

� La neteja dels carrers i espais públics en general del municipi és també molt ben 

valorada per part dels joves de la ciutat.  

� Tot i que valoren l’existència de l’Hospital al municipi, creuen que aquest hauria 

d’obrir tots els seus serveis les 24 hores del dia. 
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� Es consideren prou informats en temes de salut però opinen que s’hauria de tractar 

més i amb més rigor l’educació sexual i reproductiva, els hàbits de consum de 

substàncies de risc, l’autoestima, l’alimentació, el racisme, el bullying i la 

violència de gènere. Per tant, engegar campanyes dins i fora dels INS, ja que el 

punt jove de salut ja no existeix 

� Proposen que s’engegui una campanya de polítiques de prevenció de drogues 

enfocades al consum responsable i no tant a la prohibició 

� Consideren que seria bo el fet d’engegar també una campanya informativa 

adreçada a la ciutadania per tal d’utilitzar amb eficiència els serveis sanitaris 

nocturns que existeixen  

Un cop presentades les conclusions, el nou Pla Local hauria d’incloure les següents línies: 

� Impulsar nous projectes per tractar la salut entre els joves dins i fora del INS 

(sexualitat, consum, autoestima, alimentació, racisme, violència de gènere, bullying, 

etc) 

� Informar al conjunt de la població dels serveis sanitaris que existeixen i com utilitzar-

los amb eficiència  

 

Habitatge 

 
� És interessant conèixer amb qui viuen actualment els joves entre 19 i 29 

anys; el 18,52% ho fa “amb parella”, un 14,20% “a la llar familiar (amb els 

pares)” i un 5,55% viu “amb els amics/gues o companys/es de pis”. Mentre 

que aquells que viuen “sols” són un 4,94% i un 2,47% ho fa “amb altres 

familiars”. 

� Quan parlem de la procedència de l’habitatge, trobem que un 64% viu “de 

lloguer”, seguit però de molt lluny de “cedit per la família (pares, avis, etc.) 

amb un 14% i “de compra i amb hipoteca” amb un 10%. Més de la meitat 

d’aquests joves ha tingut problemes per pagar el lloguer o la hipoteca 

(52,94%) en els darrers dotze mesos. 

� Un 56% dels joves considera la compra com a millor opció i un 42% dels 

joves opten pel lloguer. 

� En quan aquells joves que volen marxar fora de Sant Joan Despí són un 

52% enfront d’un 48% que prefereixen quedar-se a viure al municipi.  

� Els joves de la ciutat consideren que hi ha oferta de pisos nous en lloguer i 

d’habitatges en general, però creuen que s’hauria de fer més difusió de la 

informació pel que fa als habitatges de protecció oficial, a més de crear 

una borsa d’habitatge exclusivament per a joves. 

� Valoren negativament el barem econòmic i els requisits  que s’exigeix per 

tal d’accedir als pisos de lloguer social 

� Consideren que una bona alternativa seria la de poder facilitar l’habilitació 

de  locals i habitatges de forma legal; sempre tenint un control a l’accés i 
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ús per evitar l’especulació, així com garantir les condicions mínimes de 

salubritat 

� Una altra alternativa seria la de revisar i quantificar els habitatges buits del 

municipi per tal d’oferir-los a la ciutadania 

Un cop presentades les conclusions el nou Pla Local hauria d’incloure les següents línies: 

� Millorar la difusió de la informació dels requisits d’accés a l’habitatge social per joves i 

revalorar el barem econòmic 

� Crear una borsa d’habitatge jove 

� Valorar la possibilitat d’habilitar locals com a habitatges legals, sota un control 

exhaustiu  

� Revisar i quantificar els habitatges buits de la ciutat 

� Oferir la possibilitat de la dació en pagament per les famílies que ho necessitin i 

treballar per la moratòria de desnonaments 

 

 
Cultura i Oci 

 

� Els joves del municipi es troben satisfets pel que fa a la gran varietat d’oferta 

esportiva i d’entitats de diferents temàtiques que hi ha i la facilitat que 

disposen alhora de programar i realitzar activitats 

� Les dues biblioteques (Mercè Rodoreda i Miquel Martí i Pol) com El Bulevard 

són ben valorats. 

� La dotació de subvenció per joves fins als 26 anys per accedir al poliesportiu 

municipal és molt ben acceptada per a la població jove, tot i que el canvi que 

s’ha efectuat en el “pack” d’ús del poliesportiu, d’estar obligats a fer 

gimnàs+piscina, ha provocat un augment considerable del preu i molts han 

hagut de deixar-ho.  

� La Fira d’entitats la troben necessària i molt útil per a fer-se conèixer i 

informar dels cursos, tallers o activitats que hi realitzen.  

� Troben molt encertada la manera en què es fa difusió de les activitats a través 

del butlletí municipal, però a part d’això consideren que s’hauria de fomentar 

i/o potenciar altres fonts d’informació 

� Aquest col·lectiu de la població però també hi veu certes mancances en quan a 

la falta d’espai públic perquè els joves puguin reunir-se i, demanen que 

s’ofereixi un oci més alternatiu, és a dir una programació de teatre, concerts, 

cinema, oci nocturn, dirigida específicament als joves de la ciutat. Aquí també 

es va plantejar la possibilitat d’oferir “patis oberts” amb la figura d’un 

educador/a 

� Consideren que es podria aprofitar la sala superior de la Biblioteca de la 

Mercè Rodoreda per tal d’oferir projeccions de cinema 

� Opinen que s’hauria d’acabar d’impulsar les accions que es van  incloure en el 

Pla Jove anterior, com ara la creació de concerts a l’estiu i a la primavera 
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� Demanen que es programin més sortides i visites culturals en el mateix 

municipi per al jovent 

� S’ha assenyalat la necessitat de coordinació entre diferents departaments 

implicats en la realització d’activitats d’oci per els joves  

� Hi ha col·lectius juvenils que no poden fer ús de cessions d’espais gratuïts 

d’una manera prolongada 

 

Un cop presentades les conclusions el nou Pla Local hauria d’incloure les següents línies: 

� Detectar inquietuds i expectatives de lleure i oci (alternatiu) entre els joves de 

diferents edats, sobretot la franja més adolescent (12-16) 

� Impulsar accions d’oci a l’estiu i a la primavera 

� Reutilitzar la sala superior de la biblioteca Mercè Rodoreda com a sala de projeccions 

de cinema i establir una programació jove de cinema 

� Realitzar una comissió de tècnics/professionals/entitats juvenils per tal de treballar 

d’una manera coordinada les activitats d’oci adreçades a joves 

� Impulsar espais públics, com els “patis oberts” com a punt d’interrelació entre els 

joves, oferint un espai d’oci alternatiu, públic i gratuït, amb la figura d’un educador/a. 

� Gestionar el canvi del “pack” d’ús per joves al poliesportiu que són menors de 26 anys. 

� Revisar el protocol/normativa en la cessió d’espais gratuïts i de manera prolongada per 

col·lectius/entitats juvenils 

� Millorar la comunicació d’activitats amb els joves  

 

Participació 

 
� Hi ha una manca de motivació per pertànyer a alguna associació, entitat o voluntariat 

ja que el 86,27% dels joves entre 12 i 18 anys no pertany a cap associació o entitat de 

la ciutat; un 6,86% assegura fer part d’una i un altre 6,86% de vàries. La situació dels 

joves entre 19 i 29 anys és força similar a la dels joves de 12 a 18 anys. En aquest cas, 

un 79,63% no fa part de cap associació o entitat del municipi; un 14,2% d’una i 6,17% 

de vàries.  

� Els joves que sí formen part d’alguna entitat o associació valoren positivament el 

tracte que reben per part de l’Ajuntament de Sant Joan Despí quan els hi succeeix 

alguna problemàtica o dubte, o bé quan tenen necessitat d’espai i infraestructures. 

� La Fira d’Entitats dona molts bons resultats i la consideren imprescindible. Tot i la 

existència de la Fira d’Entitats i de la “Taula jove”, es veu la necessitat d’establir una 

xarxa més col·laborativa entre entitats per tal de compartir informació. 

� Pel que fa a una participació ciutadana demanen la possibilitat d’ impulsar consultes 

populars decisòries (com ara la zona blava, pressupostos participatius)  

� Hi ha un consens pel que fa a facilitar i millorar la participació en els plens locals, més 

específicament reclamen poder recollir en l’acta del Ple Municipal la intervenció de les 

entitats i col·lectius juvenils i que l’odre del dia del Ple es publiqui amb més antelació 

per tal de poder agilitzar la participació en els plens 
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� S’ha de tenir en compte que hi ha una molt bona participació per part d’alumnes en el 

projecte de mediació dels centres, de la mateixa manera quan parlem  de projectes 

amb participació voluntària entre els alumnes de 1r i 2n ESO.  

� Es considera que s’hauria de crear nous programes de mediació i  “padrins” com hi ha 

en certs centres i que si pogués ser que fos en hores no lectives. 

� Iniciar projectes de voluntariat per joves a la ciutat 

� En trets generals, els joves tant aquells que pertanyen a alguna entitat com aquells que 

no, troben una manca d’informació entorn a les entitats que existeixen al municipi i 

el dret de participació ciutadana, així com treballar el relleu 

� Existeix la demanda d’alguns joves per gestionar horts urbans 

� Cal revisar i controlar l’ús de les cartelleres d’informació municipal (cedir el seu ús 

estrictament a la informació d’àmbit públic/associatiu i no privat) 

� Millora les subvencions adreçades a les entitats (més estrictes en el projecte i dotació 

de menys recursos) 

Un cop presentades les conclusions el nou Pla Local hauria d’incloure les següents línies: 

� Establir una “coordinadora, xarxa d’entitats col·laborativa” per tal de compartir 

informació entre les associacions juvenils de la ciutat 

� Ampliar i millorar la informació sobre les entitats del municipi i promoure 

l’associacionisme 

� Iniciar consultes populars decisòries/ implicar els joves en processos participatius 

� Millorar la participació en els Plens locals 

� Crear nous programes de voluntariat a la ciutat 

� Iniciar projectes de gestió d’horts urbans 

� Revisar i controlar l’ús de les cartelleres d’informació municipal 

� Revisar els criteris d’atorgament de subvencions a entitats juvenils 

 

 

Mobilitat Internacional 

 

� Ampli consens entre els joves sobre la manca de difusió de la informació en aquest 

aspecte. Molts d‘ells no tenen cap mena de coneixement sobre aquest tema 

� Així doncs, a més de la demanda d’informació sobre beques (com les poden 

aconseguir, quantia, passos a seguir, requisits, etc.), fan petició de conèixer 

experiències de persones que han estat a l’estranger o que a l’actualitat es troben 

estudien, treballen o fent voluntariat fora del país.  

� Pocs joves tenen coneixença i valoren els projectes d’intercanvi que es fan en alguns 

centres (Comenius) i de les beques lingüístiques. En aquest darrer cas, han demanat 

que s’ampliïn (beques lingüístiques) 

� Per aquest motiu es demana que es fomentin projectes de ciutat per tal de realitzar 

intercanvis internacionals per tots els joves del municipi 
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Un cop presentades les conclusions el nou Pla Local hauria d’incloure les següents línies: 

� Informar sobre les possibilitats que existeixen de mobilitat per joves 

� Generar espais de trobada entre joves que expliquin la seva experiència i aquells 

interessats en marxar (per estudiar o treballar) 

� Ampliar les beques lingüístiques 

� Fomentar projectes de ciutat per realitzar intercanvis internacionals adreçats a tots els 

joves de la ciutat 
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4. OBJECTIUS i ACCIONS DESPIJOVE 2014-2017 
 

4.1 Priorització 
 
Un cop recollides les dades quantitatives i qualitatives, la Regidoria de Joventut haurà 
d’establir les principals línies d’acció que encapçalen aquest Pla Local, tenint sempre en 
compte les oportunitats i recursos dels que disposa el departament. El Pla Local és una eina de 
treball que ha de marcar una pauta de treball en polítiques de joventut durant els propers tres 
anys. Paral·lelament, el Pla inclou una sèrie de mètodes d’avaluació per tal d’anar valorant les 
accions a mesura que avança el pla, és per tant, una eina que ha d’estar oberta a canvis, 
modificacions i propostes per tal d’ajustar-se al màxim a les necessitats actuals del jovent i 
valorant els recursos dels que disposa la regidoria per tal de portar-los a terme.  
 
El context econòmic-social en el que vivim actualment marca unes línies clares d’actuació i que 
esdevenen prioritàries en el Despijove 2014-2017, com són l’ocupació, la formació, la mobilitat 
internacional i la cultura.  
 
� L’ocupació perquè és vital augmentar i millorar l’ocupabilitat dels i de les joves de 

Sant Joan Despí, considerant que l’accés al mercat laboral és un requeriment bàsic per 
a l’emancipació i unes de les preocupacions ara mateix cabdals per el conjunt de la 
població, en especial els i les joves, i també per el conjunt dels agents de 
l’Administració. La falta d’accés al món laboral, ha  dificultat els processos 
d’emancipació dels i de les joves. L’esfera laboral és un element central en la 
configuració de les trajectòries d’emancipació de les persones joves així com en 
l’elaboració de les identitats socials. Un dels reptes actuals és la sobrequalificació de la 
força de treball dels joves i és que, l’èxit en la trajectòria laboral està estretament 
lligada la nivell educatiu però també a les capacitats del mercat productiu per absorbir 
aquesta nova força de treball basada en el coneixement. La transició entre escola i 
treball és una peça clau al voltant de la qual hauran de dissenyar-se una part important 
de les polítiques de joventut. D’altra banda, la capacitat d’innovació i l’emprenedoria 
esdevenen estratègies importants a considerar per a la millora de les oportunitats 
laborals dels joves. 
 

� La formació com a pilar bàsic en el desenvolupament de persones que esdevinguin 
ciutadans i ciutadanes de ple dret; l’educació representa un pilar fonamental en el 
desenvolupament de les oportunitats personals dels joves a mig i llarg terme. La 
diversificació de trajectòries educatives incorpora noves dinàmiques al processos 
formatius i provoca un replantejament en les polítiques de joventut. Amb l’objectiu 
d’assolir una qualitat educativa que parteixi de la rellevància dels aprenentatges, les 
mesures al voltant d’aquest àmbit han de sorgir de l’acció coordinada entre tots els 
agents educatius i orientar-se a construir accions que comprenguin la diversitat com a 
element motor i l’educació com a element generador d’oportunitats socials.   
 

� La mobilitat internacional ha de facilitar l’aprenentatge, en el sentit més ampli, entre 
els i les joves, d’una sèrie de competències necessàries per facilitar la seva autonomia.  
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� La cultura, s’entén que tots els ciutadans i ciutadanes, han de poder tenir garantits 
certs espais i vivències satisfactòries d’oci, i això es fa encara més important en el cas 
dels joves, ja que repercuteix en les seves relacions aportant una sèrie de 
coneixements essencials per al creixement i desenvolupament personal. Per tant, 
s’espera que tots aquests beneficis puguin estar a l’abast de tothom. Per aquest motiu, 
les administracions han de poder garantir aquest accés a la cultura al conjunt de joves 
de Sant Joan Despí. 

4.2 Missió  
 
La missió del Despijove 2014-2017 és construir una ciutat que ofereixi als joves les 
oportunitats, els recursos i els serveis suficients per viure plenament la seva condició juvenil, 
promoure el seu desenvolupament integral com a persones, els seus processos d’emancipació 
i la seva plena ciutadania 
 
Els objectius estratègics de DespiJove són els següents:  
 
� Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per tal d’augmentar les seves oportunitats 

d’accés al treball i la realització del propi projecte professional 
 
� Oferir el màxim número d’eines i recursos i amb la màxima qualitat, en l’àmbit 

educatiu i formatiu, acompanyant i assessorant al jove durant tot el procés 
 
� Apropar els recursos i impulsar noves línies per tal de facilitar els aprenentatges que es 

dedueixen de processos de mobilitat internacional 
 
� Garantir l’accés a un oci i cultura de qualitat per tots i totes els i les joves  

 

4.3 Accions a desenvolupar  
 
Les actuacions de DespiJove 2014-2017 s’articulen al voltant de set eixos temàtics, definits per 
estructurar i delimitar el mateix pla, sense perdre de vista el caràcter global i transversal de les 
diferents actuacions, que es complementen i s’interrelacionen entre elles.   
 
 
� Eix 1. Èxit en la trajectòria educativa de les persones joves 

� Eix 2. Èxit en la trajectòria laboral de les persones joves 

� Eix 3. Èxit en la transició domiciliària de les persones joves 

� Eix 4. Benestar i salut de les persones joves 

� Eix 5. Participació, cohesió social i ciutadania 

� Eix 6. Cultura, oci i esport 

� Eix 7. Mobilitat internacional  
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A cada eix de treball hem assenyalat els objectius generals i específics dels quals es deriven 
una sèrie d’accions; i per cada acció s’ha creat una fitxa amb la següent informació: 
 
 
� una breu descripció de l’acció  

 
� els objectius concrets de cada acció  

 
� els/les destinatari/es de l’acció  

 
� els departaments, àrees o serveis municipals implicats  

 
� els indicadors mitjançant el qual es farà l’avaluació  

 
� el calendari d’aplicació  

 
� si l’acció també està relacionada amb un altre eix del Pla Local  

 
 

Eix 1. EDUCACIÓ 
 

� Objectiu general 

o Oferir el màxim número d’eines i recursos i amb la màxima qualitat, en l’àmbit 
educatiu i formatiu, acompanyant i assessorant al jove durant tot el procés, 
tenint en compte aquells col·lectius amb majors dificultats i treballant amb el 
màxim número d’agents de la xarxa educativa del municipi.  

 

� Objectius específics 

o Apropar i informar de tots els recursos (a joves, famílies i agents educatius), 
mitjançant diferents mecanismes, sobre orientació acadèmica, oferta 
educativa de la ciutat, processos d’acompanyament i sobretot per evitar 
l’abandonament dels estudis 

o Establir formacions específiques (idiomes, habilitats, eines TIC, etc) 
o Oferir un recurs concret per joves nouvinguts amb una necessitat 

socioeducativa concreta i millorar la seva inclusió en la vida de la ciutat 
o Fomentar que els joves esdevinguin agents actius de la comunitat 
o Establir relacions i treballar en xarxa els diferents agents educatius: centres 

escolars, departament d’educació,  les famílies, l’esplai, altres entitats del 
territori, els joves, altres professionals, etc 

o Es pretén millorar la comunicació amb els joves i els serveis educatius existents 
a la ciutat i cohesionar els estudiants dels centres; alhora que es vol fomentar 
la participació  

o Es pretén incentivar i promoure l’ús i coneixement de la llengua anglesa, 

francesa, alemanya (entre altres), per tal de disposar de més eines i 

possibilitats laborals, de formació i obertura a altres cultures 

o Oferir espais de relació, aprenentatge i oci als joves dels diferents barris de la 

ciutat 

 



 
 
 
 

142 
 

Accions:  
1.1. Jovespí 
1.2. Promocionar Jovespí als joves de 16 anys o més 
1.3. 7è ART: Programa de Recepció i Acollida Municipal (PRAM) 
1.4. Tallers INS (CE El Nus/El Tricicle) 
1.5. Trobades entre joves i serveis Educatius 
1.6. Becamos (CE El Nus/El Tricicle) 
1.7. Itaca 
1.8. Coneguem els cicles 
1.9. Premis Excel.lència 
1.10. Premis Recerca Batxillerat 
1.11. Sant Joan Despí: Ciutat Plurilingüe 
1.12. PQPI 
1.13. Tallers de Sensibilització IES 
1.14. Centre Obert de Fusteria 
1.15. Tallers d’Educació Emocional 
1.16. Català per a nouvinguts 
1.17. Casals d’Estiu Jove/Casal d’Estiu Jove en anglès 
1.18. Guia de Matriculació 
1.19. Guia de Programes i Serveis Educatius 
1.20 Patis oberts 
1.21 Xarxa de treball de la comunitat educativa 
1.22 Ampliar les xerrades d’orientació acadèmica 
1.23 Ampliació horaris biblioteques 
 
1.1. JOVESPÍ  

 
Descripció  

 
Punt d’Informació juvenil, situat dintre del 
Casal de Joves “El Bulevard” 

 
Objectius 

 
Informar de tots els recursos que pot 
necessitar un jove 
 
Establir formacions específiques en matèria 
d’educació, ocupació (projectes amb 
departament de Promoció econòmica) 

 
Destinataris 

 
Joves fins el 30-35 
 

 
Departaments liderant i col·laborant  

 
Lidera: Departament de Joventut.  
Col·labora: Departament de Promoció 
Econòmica 

 
Indicadors 

 
Número d’usuaris 
Número de consultes 
Valoració qualitativa per part dels joves i dels 
tècnics implicats 
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Eixos Educació, Treball  
 
Calendari 

 
Tot l’any menys els períodes que roman 
tancat  “El Bulevard” 

 
1.2. Promocionar JOVESPÍ als joves de 16 
anys o més  

 

 
Descripció 

 
És el Punt d’Informació juvenil, situat dintre 
del Casal de Joves “El Bulevard”.  

 
Objectius 

 
Es pretén apropar l’ús del PIJ als joves a partir 
de 16 anys per tal d’oferir informació sobre 
orientació acadèmica i laboral, i prestacions 
que siguin més adients per ells, i que puguin 
treure el màxim benefici del PIJ.  

 
Destinataris 

  
Joves del municipi a partir dels 16 anys 

 
Departaments liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Joventut.  
Col·labora: Departament de Promoció 
Econòmica 

 
Indicadors 

 
Número d’usuaris 
Número de consultes 
Valoració qualitativa per part dels joves i dels 
tècnics implicats 

 
Eixos 

 
Educació, Treball 

 
Calendari 

 
Tot l’any menys els períodes que roman 
tancat  “El Bulevard” 

 
 
1.3        7 è ART: Programa de Recepció i 

Acollida Municipal (PRAM) 
 

 

Descripció 

 

Projecte global que té diferents eixos de 
treball: Educació, valors i inclusió juvenil a 
través dels mitjans audiovisuals. 
www.bbospot.7eart  

 

Objectius 

 

Donar resposta a una necessitat 
socioeducativa del municipi vers el col·lectiu 
de joves adolescents nouvinguts i la seva 
inclusió en la vida de la ciutat 
 
Fomentar que els joves esdevinguin agents 
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actius de la comunitat 
 
Compartir un projecte comú de convivència, 

participació i creació artística, aprenent, 

desenvolupant les seves capacitats i oferint 

un servei a altres iguals i a la població en 

general 

 

Destinataris 

 

Joves del municipi amb edats compreses 
entre els 14 i 20 anys que acudeixin a les 
aules d’acollida dels INS i/o que formin part 
del grup de joves de l’entitat 
 
En els dies de rodatge, la participació 

esporàdica d’alguns joves pot augmentar.. 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

Lidera: Responsables Secció Joves: CE El Nus i 
El Tricicle: Casals/esplais. 
 
Col·labora: Educació, Departament de 

Solidaritat, Cooperació i Nova Ciutadania. 

 

Indicadors 

 

Nombre d’inscrits en el projecte , valoració 

final per part dels participants i dels 

responsables/organitzadors 

 

Eixos 

 

 

Educació, Cohesió Social 

 

Calendari 

 

Període escolar 

 

1.4. Tallers INS (El Nus/El Tricicle)  

 

Descripció 

 

Projecte d’activitats extraescolar als INS, 

(durant el curs escolar en horari de tarda, de 

16h a 17h30) 

 

Objectius 

 

Establir relacions i treballar en xarxa les 
famílies, escola i esplai 
 
Oferir activitats de qualitat, pedagògicament i 
en competències específiques 
 
Respectar el territori d’intervenció de les 
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activitats de lleure 

 

Destinataris 

 

Joves de diferents centres educatius de la 
ciutat  

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

Lidera: Responsables Secció Joves: CE El Nus i 
El Tricicle: Casals/esplais.  
 
Col·labora: Centres educatius de Jaume 
Salvador Pedrol, Francesc Ferrer i Guàrdia 
conjuntament amb les AMPAs 

 

Indicadors 

 

Nombre d’inscrits per sexe i edat, valoració 

dels participants i dels responsables 

Eixos 

 

Educació, Oci 

 

Calendari 

 

Durant curs escolar 

 

1.5. Trobades entre joves i serveis Educatius  

  

Descripció 

 
Organització de jornades formatives per a 
delegats/des i consellers/es escolars dels 
centres educatius de la ciutat 

 

Objectius 

 

Es pretén millorar la comunicació amb els 
joves i els serveis educatius existents a la 
ciutat i cohesionar els estudiants dels 
centres; alhora que es vol fomentar la 
participació (què vol dir participar, 
mecanismes, propostes) 
 
D’altra banda, es vol potenciar la reflexió 
sobre els drets i deures dels delegats i 
consellers escolars 
 

 

Destinataris 

 

Alumnes dels centres educatius i dels 

professionals que hi treballen 

 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

Lidera: Departament d’Educació 

Col·labora: Centres Educatius 

 

Indicadors 

 

Nombre de participants 

Nombre de centres participants 
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Valoració de cada activitat realitzada 
Valoració qualitativa per part dels joves i dels 

centres 

 

Eixos 

 

Educació, Participació 

 

Calendari 

 

Durant curs escolar 

 

1.6. Becamos (CE El Nus/CE El Tricicle)  

 

Descripció 

 

Es vol fomentar l’alfabetització digital entre 
els joves de la ciutat a través de la formació, 
tutories, seguiment i realització de la prova 
MOS (Acreditació de Microsoft) en les 3 
modalitats:Word 2010,Excel 2010 i 
PowerPoint 2010. 

 

Objectius 

 

Prevenir les situacions de risc social 
 

Compensar els dèficits socioeducatius 

mitjançant l’adquisició d’hàbits i 

competències 

 

Destinataris 

 

 

Joves en situació de risc social 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

Lidera: Responsables Secció Joves: CE El Nus i 
El Tricicle: Casals/esplais  
 
Col·labora: Fundació Esplai 

 

Indicadors 

 

Nombre d’inscrits i dels cursos oferts. 

Valoració qualitativa per part dels alumnes i 

els professors 

 

Eixos 

 

 

Educació 

 

Calendari 

 

Trimestral 

 

1.7. Itaca  

 

Descripció 

 

Campus d’estudi de 2 setmanes a la UAB 



 
 
 
 

147 
 

 

Objectius 

 

Es pretén incentivar en l’alumnat de 3rEso la 

motivació de continuar estudiant, aquells 

alumnes amb capacitats manifestes i que 

estan desmotivats 

 

Destinataris 

 

Alumnes de 3r ESO  

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

 

Lidera: Departament d’Educació. 
 
Col·labora: Universitat Autònoma de 

Barcelona (UAB), Centres educatius del 

municipi. 

 

Indicadors 

 

Nombre d’inscrits  per sexe i edat que són del 

municipi, valoració qualitativa dels alumnes i 

dels responsables/professionals de la 

iniciativa 

 

Eixos 

 

Educació 

 

Calendari 

 

Es realitza al segon trimestre durant 2 

setmanes l’any 

 

1.8. Coneguem els Cicles  

 

Descripció 

 

Organització de xerrades sobre la varietat 

dels Cicles Formatius 

 

Objectius 

 

Es vol donar a conèixer ofertes i itineraris 

formatius als alumnes per evitar 

l’abandonament dels estudis 

 

Destinataris 

 

Alumnes i joves del municipi 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

Lidera: Departament d’Educació 

 

Indicadors 

 

Nombre d’assistents a cada xerrada 

Nombre de xerrades 

Valoració qualitativa per part dels 

participants i dels 

organitzadors/professionals 
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Eixos 

 

Educació 

 

Calendari 

 

Curs escolar 

 

1.9. Premis Excel·lència  

 

Descripció 

 

Organització d’un concurs per reconèixer 
l’esforç dels alumnes 
 

 

Objectius 

 

Es pretén donar un reconeixement a l’esforç 
als alumnes amb bon rendiment acadèmic i al 
mateix temps que s’incentiva la formació 

 

Destinataris 

 

Alumnes dels centres educatius del municipi 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

Lidera: Departament d’Educació 

 

 

Indicadors 

 

Nombre d’alumnes que s’han presentat per 

sexe i edat 

Valoració qualitativa dels alumnes premiats i 

organitzadors 

 

Eixos 

 

Educació 

 

Calendari 

 

1 cop l’any (final de curs) 

 

1.10. Premis Recerca Batxillerat   

 

Descripció 

 

Organització d’un concurs de Treball de 

Recerca 

 

Objectius 

 

Es vol posar en valor la recerca com a 

instrument de coneixement  

 

Destinataris 

 

Alumnes de 2n de Batxillerat 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

 

Lidera: Departament d’Educació. 
  
Col·labora: centres educatius del municipi ( 
alumnes de Segon de Batxillerat ) 



 
 
 
 

149 
 

 

Indicadors 

 

Nombre d’alumnes participants 

Valoració qualitativa dels alumnes i dels 

centres educatius del municipi 

 

Eixos 

 

Educació 

 

Calendari 

 

1 cop l’any (final de curs) 

 

1.11. Sant Joan Despí: Ciutat Plurilingüe  

 

Descripció 

 

Es tracta de programar grups de conversa, 

beques d’ estudi destinades a alumnes de 1r 

Batxillerat i fomentar la coordinació entre els 

centres educatius 

 

Objectius  

 

Es pretén incentivar i promoure l’ús i 

coneixement de la llengua anglesa, francesa, 

alemanya i àrab (previsió), per tal de disposar 

de més eines i possibilitats laborals, de 

formació i obertura a altres cultures 

 

Destinataris 

 

 

Alumnes de 1r de Batxillerat i joves del 

municipi (depèn de l’acció) 

 

Departaments liderant i col·laborant 

  

Lidera: Departament d’Educació. 
 
Col·labora: Centres Educatius del municipi, 
Centre de Formació d’ Adults Jujol, Comissió 
de coordinació primària-secundària. 

 

Indicadors 

 

Nombre de participants en cada acció 

Nombre d’accions que s’han dut a terme 

Valoració qualitativa per part dels joves i els 

professionals 

 

Eixos 

 

Educació, Treball 

 

Calendari 

 

Durant el curs escolar 

 

1.12. PQPI  

 

Descripció 

 

Curs de formació per alumnes que no tenen 
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el graduat ESO i que han deixat 

l’ensenyament reglat 

 

Objectius 

 

Es vol facilitar la continuació d’estudis 
d’alumnes no graduats i/o orientació laboral 

 

Destinataris 

 

Joves majors de 16 anys i no graduats en ESO 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

Lidera: Departament d’Educació.  
 
Col·labora: Departament de Foment 

d’Ocupació i Comerç 

 

Indicadors 

 

Nombre de places que s’han ofert 
Nombre de joves inscrits 
Nombre de joves que obtenen el graduat en 
la ESO 
Valoració qualitativa dels professionals i dels 

propis joves 

 

Eixos 

 

Educació, Treball 

 

Calendari 

 

Durant curs escolar  

 

1.13. Tallers de Sensibilització IES  

 

Descripció 

 

Cada any en els IES es realitzen tallers de 
sensibilització: 
  
1) Taller “com els veiem,com ens 
veuen?”:pretén desmuntar estereotips , 
especialment racistes: 2nESO. 
 
2) Cultura de la Pau: a través del cinema amb 
l’entitat EIRENE: 4r ESO 

 

Objectius 

 

Es pretén fomentar la reflexió en els joves 
sobre temàtiques concretes ,  sobre l’educació 
en valors als IES de Sant Joan Despí i la 
implicació  dels joves en la participació de 
campanyes/entitats solidaries 

 

Destinataris 

 

 

Alumnes dels diferents IES de Sant Joan Despí 

sobretot aquells que es troben cursant  2n 

ESO i 4t ESO 
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Departaments liderant i col·laborant 

 

 

Lidera: Departament de Solidaritat, 
Cooperació i Nova Ciutadania.  
 
Col·labora: IES del municipi, entitats 

 

Indicadors 

 

Nombre de participants 

Nombre d’accions realitzades 

Valoració qualitativa per part dels joves i 

tècnics 

 

Eixos 

 

Educació, Participació, Cohesió social 

 

Calendari 

 

Durant curs escolar 

 

1.14. Tallers pel desenvolupament de 

l’autonomia 
 

 

Descripció 

 

Conjunt d’accions/tallers per treballar 

temàtiques entorn a l’educació emocional 

(autoestima, autoconeixement, empatia, 

inseguretat, estereotips, violència, etc.) 

 

Objectius 

 

Es pretén que els joves obtinguin un 
autoconeixement i desenvolupin la seva 
personalitat; alhora de reduir i prevenir 
conductes de violència i de risc associades a 
l’autodestrucció o a l’exclusió  
 

Sensibilitzar als joves en aquest àmbit 

 

Destinataris 

 

Joves amb edats compreses entre els 12-18 

anys 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

Lidera: Departament d’Educació i 

Departament de Solidaritat, Cooperació i 

Nova Ciutadania. 

Col·labora: Centres Educatius 

 

Indicadors 

 

Nombre de participants 

Nombre d’accions realitzades 

Valoració qualitativa per part dels joves i 

tècnics 
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Eixos 

 

Educació, Participació, Cohesió social, Salut 

 

calendari 

 

Trimestral durant curs escolar.  

 

 

1.15. Català per a nouvinguts  

 

Descripció 

Programació de cursos de diferents nivells de 
català per a joves nouvinguts 

 

Objectius 

 

Es pretén fomentar l’aprenentatge del català 

als joves nouvinguts a través de l’oferta de 

cursos de diferents nivells 

 

Destinataris 

 

Joves nouvinguts a la ciutat 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

Lidera: Servei Local de català i Departament 
d’Educació 
Col·labora: Consorci per a la Normalització 

Lingüística. 

 

Indicadors 

 

N. de cursos oferts 
N. de joves per sexe i edat que estan inscrits 

 

Eixos 

 

Educació 

 

calendari 

 

Tot l’any.  

 

1.16. Centre Obert de Fusteria  

 

Descripció 

 

Centre d’escolaritat compartida. 
Aula Oberta.  

 

Objectius 

 

Es pretén acompanyar als joves amb 

dificultats en el procés d’aprenentatge 

 

Destinataris 

 

Joves del municipi  

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

 

Lidera: Departament d’Acció Social i 
Polítiques d’Igualtat 
 
Col·labora: Departament de Joventut, Serveis 
Socials  
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Indicadors 

 

Nombre d’inscrits. 

Nombre de tallers. 

Valoració qualitativa dels alumnes i dels 

professionals 

 

Eixos 

 

Educació, Treball 

 

calendari 

 

Curs escolar 

 

1.17. Casals d’Estiu Jove/Casals d’Estiu Jove 

en anglès 
 

 

Descripció 

 

Servei dins de l’oferta dels casals d’estiu 
municipals que s’organitzen durant els mesos 
de juny-juliol. El servei té una durada de 27 
dies amb horari de matí (de 9 a 14h) (torns 
setmanals) 

 

Objectius 

 
Per tal de desenvolupar un programa 
alternatiu al temps lliure de vacances estivals, 
s’ofereix un conjunt d’activitats de lleure. 

 

Destinataris 

 

Joves entre 13 i 16 anys de la ciutat 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

 

Lidera: Servei de promoció 
associativa/Departament de Joventut 
 
Col·labora: Ajuntament de Sant Joan Despí 

(Gestió des de 2010) 

 

Indicadors 

 

Nombre d’inscrits 

Nombre d’activitats 

Valoració qualitativa dels joves i dels 

professionals 

 

Eixos 

 

Educació, Oci i Temps Lliure, Participació 

 

Calendari 

 

Mesos juny-juliol 

 

1.18. Guia de Matriculació  

 

Descripció 

 

Guia sobre l’oferta educativa a Sant Joan 
Despí 
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Objectius 

 

Es pretén que  les famílies disposin la 

informació de tota l’oferta educativa de Sant 

Joan Despí des de 0-3 fins a la post 

obligatòria, l’educació artística i  la formació 

permanent. 

 

Destinataris 

 

Famílies del municipi 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

 

Lidera: Departament d’Educació 
 
Col·labora: Centres Educatius 

 

Indicadors 

 

Nombre d’edicions de la guia 
Nombre d’exemplars fets 
Nombre de joves per sexe i edat que la reben 
Departaments de l’Ajuntament que han estat 
implicats 
Valoració qualitativa tècnica i dels joves 

 

Eixos 

 

Educació 

 

Calendari 

 

Una edició que es publica primavera/estiu 

 

 

1.19. Guia de Programes i Serveis Educatius  

 

Descripció 

 

Guia que recull tots els programes i serveis 

que diferents departaments de l’Ajuntament 

ofereixen a la Comunitat Educativa 

 

Objectius 

 

Es pretén que la Comunitat Educativa disposi 

de la informació necessària dels programes i 

serveis que ofereix l’Ajuntament de Sant Joan 

Despí per tal que els sigui d’utilitat 

 

Destinataris 

 

Comunitat Educativa 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

 

Lidera: Departament d’Educació 
 
Col·labora: Diferents Departaments de 

l’Ajuntament de Sant Joan Despí 

 

Indicadors 

 

Nombre d’edicions de la guia 
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Nombre d’exemplars fets 
Nombre de professionals en el sector 
educatiu la reben 
Departaments de l’Ajuntament que han estat 
implicats 
Valoració qualitativa tècnica i dels 

professionals del sector educatiu 

 

Eixos 

 

Educació 

 

Calendari 

 

Una edició a l’any que serveixi durant tot el 

curs escolar 

 
 
 
1.20. Patis Oberts  

 

Descripció 

 

Obrir els patis dels INS en horari extraescolar 

i amb la figura d’un educador 

 

Objectius 

 

Oferir un espai de relació, aprenentatge i 

d’oci als joves dels diferents barris de la ciutat 

 

Oferir alternatives educatives per els joves en 

risc d’exclusió social 

 

Destinataris 

 

Joves de 12 a 16 anys 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

 

Lidera: Departament d’Educació 
 
Col·labora: Joventut  

 

Indicadors 

 

N. de joves per sexe i edat que els visiten 

N. d’activitats  i tipologia realitzades 

Valoració qualitativa per part dels 

professionals i dels joves 

 

Eixos 

 

Educació, cohesió social 

 

Calendari 

 

Durant el curs escolar 

 
1.21. Xarxa de treball de la comunitat 

educativa 
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Descripció Espais de coordinació entre els CEIPS, INS i 

famílies dels infants i joves del municipi 

 

Objectius 

 

Oferir un acompanyament real en la transició 

entre CEIP i INS 

Treballar coordinadament amb les famílies  

Facilitar el treball en xarxa per part dels 

docents dels centres educatius del municipi 

 

Destinataris 

 

Comunitat Educativa 

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

 

Lidera: Departament d’Educació 
 
Col·labora: Joventut, serveis socials 

 

Indicadors 

 

n. d’agents que intervenen en la xarxa 

n. de reunions plantejades 

n. de reunions fetes 

assistents a les reunions 

valoració qualitativa 

 

Eixos 

 

Educació 

 

Calendari 

 

Durant el curs escolar 

 
 
 
 
1.22. Ampliar les xerrades d’orientació 

acadèmica 
 

 

Descripció 

 

Conjunt de xerrades i tallers per informar dels 

itineraris educatius als joves 

 

Objectius 

 

Informar als joves sobre el mapa educatiu 

Acompanyar en la presa de decisions en la 

transició educativa 

Assessorar en les tutories i amb experts a 

aquells joves que no tenen definit el seu 

itinerari 

 

Destinataris 

 

Joves de 3r, 4rt d’ESO i 1er de Batxillerat 
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Departaments liderant i col·laborant 

 

Lidera: Departament d’Educació 
 
Col·labora: joventut i entitat externes 

 

Indicadors 

 

n. de joves que ha participat per sexe i edat 

n.de tallers realitzats a cada curs 

valoració qualitativa per part dels joves i 

professionals 

 

Eixos 

 

Educació 

 

Calendari 

 

curs escolar 

 
 
1.23. Ampliació horaris biblioteques  

 

Descripció 

 

Vetllar per l’ampliació dels horaris de les 

biblioteques municipals en horari de matí i 

caps de setmana 

 

Objectius 

 

Ampliar els espais d’estudi a la ciutat 

 

Destinataris 

 

Joves estudiants  

 

Departaments liderant i col·laborant 

 

Lidera: Departament d’Educació 
 
Col·labora:  

 

Indicadors 

 

n. de biblioteques que amplien l’horari 

franja horària d’obertura 

valoració qualitativa per part dels 

professionals 

 

Eixos 

 

Educació 

 

Calendari 

 

Servei durant tot l’any 

 
 
 

Eix 2.1 TREBALL 
 
Objectiu general: 
� Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per tal d’augmentar les seves oportunitats 

d’accés al treball i la realització del propi projecte professional 
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Objectius específics: 
� Acompanyar al jove en la construcció d’una trajectòria professional i formativa 

adequada a les seves capacitats i recursos, per tal que pugui accedir al mercat laboral 
amb unes mínimes garanties d’estabilitat i futur professional 

� Oferir eines, recursos, assessorament i acompanyament a les persones que cerquen 
feina i per aquelles que volen desenvolupar idees de negoci i projectes empresarials 

� Oferir als joves un projecte d’aprenentatge no formal, basat en l’aprenentatge actiu i la 
comunicació social per tal de canviar la percepció que la societat té dels joves  

� Promoure la reflexió i la presa de decisions sobre el futur professional als alumnes dels 
diferents centres educatius 

� Sensibilitzar i fer emergir l’esperit emprenedor dels joves 
� Facilitar l’aprenentatge d’un ofici a joves en situacions d’atur de llarga durada o en risc 

d’exclusió 
� Promocionar el coneixement de certes empreses locals 
� Facilitar a empreses locals la contractació de joves en pràctiques 

 

 
2.1 Think Big (canviar numerus) 
2.2 Xarxa IES-Empresa 
2.3 Club de feina 
2.4 Programa suport a emprenedors 
2.5 Formació ocupacional 
2.6 Promodespi 2.0 
2.7 Programa joves per l’ocupació 
2.8 Aprenents 
2.9 Pla sis més sis 
2.10 Revalorar el Projecte de reactivació del polígon 
2.11 Difusió de Promoció Econòmica 

 
 
 
2.1 Think Big  

 

Descripció  

 

Projecte de mentoring  per 

transformar les idees de joves 

emprenedors en projectes socials. Té 

una durada de 6 mesos 



 
 
 
 

159 
 

 

Objectius 

-Transformar el seu barri, comunitat 

o ciutat.  

-Oferir als joves un projecte 

d’aprenentatge no formal, basat en 

l’aprenentatge actiu (aprendre fent). 

-Fomentar, mitjançant el 

desenvolupament de la idea, un 

projecte de comunicació social 

destinat a canviar la percepció que la 

societat té dels joves. 

 

 

Destinataris 

 

Joves de 15-25 anys 

 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: CE el Nus i el Tricicle 

Col·labora: grups de joves de l’esplai, 

Fundación Telefónica Tomillo 

 

Indicadors 

 

Número de joves que hi participen 

Número de projectes presentats 

Valoració qualitativa per part dels 

joves i dels tècnics implicats 

 

Eixos 

 

Treball, participació 

 

Calendari 

 

6 mesos. Anual   

 
2.2 Xarxa IES-Empresa  
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Descripció  Conjunt d’activitats a ESO, batxillerat 

i cicles formatius per la orientació 

acadèmica i professional, recerca de 

feina, i emprenedoria 

 

Objectius 

-Promoure la reflexió i la presa de 

decisions sobre el seu futur 

professional als alumnes de la 

ESO,Batx. i Cicles Formatius 

 

Destinataris 

 

Joves estudiants a partir de 3er de la 

ESO 

 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: promoció econòmica 

Col·labora: centres educatius 

 

Indicadors 

 

Número d’activitats presentades 

n. d’activitats realitzades 

n. de joves per sexe i edat que han 

participat 

Valoració qualitativa per part dels 

joves i dels tècnics implicats 

 

Eixos 

 

Treball, educació 

 

Calendari 

 

Servei durant tot l’any 

 
 
 
2.3 Club de feina   
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Descripció  Espai de consulta i informació en tot 

el procés de recerca de feina. També 

es programen activitats concretes 

 

Objectius 

Oferir eines, recursos, assessorament 

i acompanyament a les persones que 

cerquen feina. 

 

Destinataris 

 

Joves a partir de 16 anys 

 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: promoció econòmica 

Col·labora: Ajuntament de Sant Joan 

Despí 

 

Indicadors 

 

Número d’activitats presentades 

n. d’activitats realitzades 

n. de joves per sexe i edat que han 

participat 

Valoració qualitativa per part dels 

joves i dels tècnics implicats 

Grau de seguiment dels joves 

 

Eixos 

 

Treball 

 

Calendari 

 

Servei que es realitza durant tot l’any 

 
 
2.4 Programa de suport a emprenedors   

  

Conjunt d’activitats per promoure la 
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Descripció  cultura emprenedora 

 

Objectius 

-Donar a conèixer els recursos i eines 

necessàries per a desenvolupar idees 

de negoci i projectes empresarials 

 

-Sensibilitzar i fer emergir l’esperit 

emprenedor dels joves 

 

Destinataris 

 

Joves a partir de 16 anys 

 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: Promoció Econòmica 

Col·labora: Promodespí 

 

Indicadors 

 

Número d’activitats realitzades 

n. de consultes 

n. de joves per sexe i edat que 

utilitzen el servei 

valoració qualitativa per part dels 

joves i tècnics 

 

Eixos 

 

Treball 

 

Calendari 

 

Servei que es realitza durant tot l’any 

 
 
2.5 Formació ocupacional  

 

Descripció  

 

Conjunt de formacions adreçades a 
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persones aturades 

 

Objectius 

La formació ocupacional té com a 

principal objectiu: iniciar o reciclar 

una ocupació o ofici determinat. 

-Qualificar a les persones per a 

millorar el seu grau d’ocupabilitat. 

 

Destinataris 

 

Joves a partir de 16 anys 

 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: Promoció Econòmica 

Col·labora: Departament d’Empresa i 

Ocupació de la Generalitat de 

Catalunya, a través del SOC.  

Promodespí 

 

Indicadors 

 

Número d’activitats realitzades 

n. de joves per sexe i edat que 

utilitzen el servei 

valoració qualitativa per part dels 

joves i tècnics 

 

Eixos 

 

Treball 

 

Calendari 

 

Servei que es realitza durant tot l’any 

 
 
2.6 PromoDespi 2.0   

  

Portal que ofereix diferents serveis per 
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Descripció  a facilitar la informació i els recursos 

per a la formació i la recerca de feina. 

PromoDespí està present a les xarxes 

socials (Twitter i Facebook). 

 

Objectius 

Informar i oferir recursos a través de 

la xarxa 

 

Destinataris 

 

Joves a partir de 16 anys 

 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: Promoció Econòmica 

Col·labora: Joventut  

 

Indicadors 

 

Número d’activitats realitzades 

n. de joves per sexe i edat que 

utilitzen el servei 

valoració qualitativa per part dels 

joves i tècnics 

 

Eixos 

 

Treball 

 

Calendari 

 

Servei que es realitza durant tot l’any 

 
 
2.7 Programa joves per l’ocupació   

 

Descripció  

 

Conjunt d’activitats (formacions 

acadèmica, formació ocupacional, 

assessorament, etc) per joves entre 16 

i 25 anys amb dèficits formatius i amb 
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baixa qualificació 

 

Objectius 

-Construir una trajectòria 

professional i formativa adequada a 

les capacitats i recursos del jove per 

tal que pugui accedir al mercat 

laboral amb unes mínimes garanties 

d’estabilitat i futur professional. 

 

Destinataris 

 

Destinat a joves entre 16 i 25 anys en 

situació d’atur amb dèficits formatius 

i amb baixa qualificació 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: Promoció Econòmica 

 

 

Indicadors 

 

Número d’activitats realitzades 

n. de joves per sexe i edat que 

utilitzen el servei 

valoració qualitativa per part dels 

joves i tècnics 

 

Eixos 

 

Treball 

 

Calendari 

 

Curs escolar. Inici el mes de setembre 

i finalitza el mes de juny 

 
 
2.8 Aprenents   

 

Descripció  

 

Projecte que inclou la posada en 

contacte joves en situacions d’atur de 

llarga durada amb “mentors” de 
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petites i mitjanes empreses per tal de 

realitzar un procés d’aprenentatge en 

el sector de manera totalment 

pràctica.  

 

Objectius 

-recuperar la figura de l’aprenent en 

sectors econòmics concrets 

-facilitar l’aprenentatge d’un ofici a 

joves en situacions d’atur de llarga 

durada o en risc d’exclusió 

 

Destinataris 

 

Joves a partir de 16 anys 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: Promoció Econòmica 

Col·labora: petites i mitjanes 

empreses de diferents sectors 

econòmics a nivell local; centres 

educatius (PQPI) 

 

 

Indicadors 

 

Número d’empreses i sectors als que 

pertanyen que hi participen 

n. de joves per sexe i edat que 

utilitzen el servei 

valoració qualitativa per part dels 

joves i tècnics 

 

Eixos 

 

Treball 

 

Calendari 

 

Servei que es realitza durant tot l’any 

 
2.9 Pla sis més sis  
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Descripció  

 

Pla d’incentius per empreses que 

acullin a joves per realitzar pràctiques 

en empreses locals  

 

Objectius 

-facilitar la incorporació dels joves al 

mercat laboral 

-promocionar el coneixement de 

certes empreses locals 

-facilitar a empreses locals la 

contractació de joves en pràctiques 

 

 

Destinataris 

 

Joves a partir de 16 anys 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: Promoció Econòmica 

Col·labora: petites i mitjanes 

empreses de diferents sectors 

econòmics a nivell local 

 

 

Indicadors 

 

Número d’empreses i sectors als que 

pertanyen que hi participen 

n. de joves per sexe i edat que 

utilitzen el servei 

valoració qualitativa per part dels 

joves i tècnics 

 

Eixos 

 

Treball 

 

Calendari 

 

Tot l’any 
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2.10 Revalorar el projecte de reactivació del 

polígon  
 

 

Descripció  

 

Conjunt d’accions que han d’anar 

encaminades a intentar revalorar el 

projecte de reactivació del polígon 

industrial de la ciutat  

 

Objectius 

-valorar la seva viabilitat 

-valorar l’impacte que pot tenir en 

petites i mitjanes empreses locals 

 

 

Destinataris 

 

Diferents departaments de 

l’Ajuntament i altres agents implicats 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: Promoció Econòmica 

Col·labora: petites i mitjanes 

empreses de diferents sectors 

econòmics a nivell local 

 

 

Indicadors 

 

n. de reunions establertes 

n. de reunions realitzades 

valoració qualitativa per part de tots 

els agents implicats 

 

Eixos 

 

Treball 
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Calendari Inici finals 2014. Anual 

 
 
2.11 Difusió de Promoció Econòmica   

 

Descripció  

 

Conjunt d’accions informatives per tal 

d’apropar el servei als joves per tal 

que l’utilitzin i coneguin els recursos 

de què disposen 

 

Objectius 

-Millorar la comunicació amb els 

joves 

-Apropar els recursos municipals als 

joves 

-Facilitar que els joves utilitzin els 

serveis de promoció econòmica  

 

 

Destinataris 

 

Joves a partir de 16 anys 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: Promoció Econòmica 

Col·labora: Promodespí, 

departament de comunicació, 

entitats del territori 

 

 

Indicadors 

 

n. de canals utilitzats i formats 

(paper, xarxes socials, expositives, 

etc) 

via de comunicació pel qual els joves 

han conegut el servei 

valoració qualitativa per part de tots 
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els agents implicats 

 

Eixos 

 

Treball 

 

Calendari 

 

Servei que es realitza durant tot l’any 

 
 
 

Eix 3. HABITATGE 
 
Objectius generals: 
� Promoure i facilitar l’accés a l’habitatge entre la població juvenil com a part del procés 

d’emancipació i desenvolupament personal integral en la joventut 
 
Objectius específics: 
� Potenciar i afavorir l’accés a l’habitatge entre la població jove, i especialment entre 

aquelles persones joves que més ho necessiten  
� Millorar la difusió de la informació respecte als habitatges del municipi  
� Potenciar l’assessorament i acompanyament en el procés d’emancipació juvenil  

 
Accions:  

3.1. Oficina Local d'Habitatge i Borsa d’Habitatge Privat i Públic 

3.2. Promoció de l’Habitatge Públic 

3.3. Millorar la comunicació amb els joves 

3.1. Oficina Local d’Habitatge i Borsa 
d’Habitatge Privat i Públic  

 

 
Descripció 

 
L'Oficina Local d'Habitatge assessora i tramita 
qüestions com són les promocions de pisos 
protegits, la borsa d'habitatges de lloguer i 
les rehabilitacions dels immobles del municipi 

 
 
Objectius 

 
Es vol potenciar  i afavorir l’accés dels joves a 

l’habitatge. 

 
Destinataris 

 
Joves del municipi 

 
Departaments liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de l’Habitatge 



 
 
 
 

171 
 

 

Col·labora: Premsa, Urbanisme, Joventut i 

Oficina d’habitatge 

 
 
Indicadors 

 
Nombre de joves inscrits a la borsa  
Nombre de joves que han aconseguit 
l’emancipació gràcies a aquest servei 
Nombre d’habitatges en règim de lloguer 
disponibles inscrits en aquest servei 
Valoració qualitativa dels tècnics i dels joves 
que han utilitzat el servei 

 
Eixos 

 
Habitatge, Informació 

 
Calendari 

 
Servei que es realitza durant tot l’any 

 
 
 
 
3.2. Promoció de l’Habitatge Públic  

 
Descripció 

 
Per optar a un habitatge públic s’estableix 
com requisit mínim un sou anual mínim de 
14.000€ Des de l’Ajuntament es pretén 
adaptar al màxim possible a les condicions 
dels joves per a què puguin accedir a les 
promocions que ofereix el servei de 
l’Habitatge Públic 

 
Objectius 

-Facilitar l’accés a l’habitatge entre la 
població jove que més ho necessita 

 
 
Destinataris 

Tota la població 

 
Departaments liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de l’Habitatge 

 

Col labora: Urbanisme, Joventut i Oficina 
Local d'Habitatge. 

 
Indicadors 

 
Nombre de joves inscrits 
Nombre de joves que han aconseguit 
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l’emancipació gràcies a aquest servei 
Valoració qualitativa per part dels tècnics i 
dels joves que han fet ús del servei 

 
Eixos 

 
Habitatge, Informació 

 
Calendari 

 
Servei que es realitza durant tot l’any 

 
3.3. Millorar la comunicació amb els joves  

 
Descripció 

 
Impulsar noves estratègies per apropar el 
servei d’informació i assessorament en 
matèria d’habitatge i tramitació d’ajuts. 

 
 
Objectius 

 
Es pretén millorar la difusió de la informació 
respecte als habitatges del municipi (requisits 
per l’accés als habitatges de protecció social, 
barems econòmics, quantitat de pisos,etc.). 
També es vol potenciar l’assessorament i 
acompanyament en el procés d’emancipació 
dels joves que ho sol·licitin 

 
Destinataris 

 
Joves del municipi 

 
Departaments liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de l’Habitatge 

 

Col·labora: Premsa, Urbanisme, Joventut, 

Serveis Socials i Oficina d’habitatge 

 
 
Indicadors 

 
Nombre de joves que han fet ús del servei  
Valoració qualitativa dels tècnics i dels joves 
que han utilitzat el servei 

 
Eixos 

 
Habitatge, Informació 

 
Calendari 

 
Servei que es realitza durant tot l’any 

 
 

Eix 4 SALUT 
 
Objectiu general: 
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� Iniciar un treball de proximitat entre els joves per tal d’assessorar-los en temes de 

salut, incidint en la prevenció de les relacions abusives, el consum de substàncies i 
l’alimentació 

� Promocionar una vida saludable mitjançant accions esportives i en relació amb la 
natura 

� Abordar aspectes de la salut juvenil des d’una perspectiva integral com és 
l’autoconeixement i la gestió de les emocions 

 
Objectius específics: 
 
� Promocionar l’ús de la bici i alhora fomentar una vida saludable a través de l’esport i 

respectant el medi ambient 

� Recuperar el riu i la natura del municipi mitjançant activitats d’aprenentatge i medi 

ambient 

� Reduir  l’impacte que té la utilització de mitjans de transport privat en la natura i en la 

salut dels ciutadans, impulsant l’ús de la bici 

� Treballar conjuntament amb les centres educatius, familiars, joves i altres 

departaments de l’Ajuntament per tal d’elaborar unes pautes de treball per la detecció 

de consum de substàncies  

� Prevenir  i disminuir conductes de risc entre els joves, sobretot aquelles associades al 

consum de substàncies, relacions de violència entre parelles, racisme, alimentació, etc 

� Treballar per la promoció de la salut entre els joves  

� Oferir un servei d’informació, orientació i assessorament rigorós en temes de salut al 

Bulevard 

� Recollir a la guia de salut tots els recursos i serveis adreçats als joves de Sant Joan 

Despí municipal sobre qüestions relacionades amb la salut 

Accions:  
4.1. Accions en bici 
4.2. Recuperació de l’espai fluvial/Neteja del riu 
4.3.  Compartir cotxe 
4.4. Prevenció de consum de drogues en els IES 
4.5. Fomentar hàbits saludables 
4.6. Assessorament Jove en temes de salut 
4.7 Guia Jove de Salut 
 
4.1. Accions en bici  
 
Descripció 

 
Els joves estudiants que desitgin participar en 

aquesta iniciativa han de segellar un carnet 

cada cop que fan ús de la bicicleta. Una 

vegada l’alumne arriba a 10 segells, participa 

automàticament en un sorteig.  
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Objectius Es vol promocionar l’ús de la bici i alhora 

fomentar una vida saludable a través de 

l’esport 

D’altra banda, es pretén que els joves 
prenguin consciència del Medi Ambient 

 
Destinataris 

 
Destinat a  alumnes de 4r, 5è i 6è de primària 
dels IES 

 
Departaments liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Medi Ambient 

 

Col·labora: Departament de Joventut, 
Centres educatius (IES), instal·lacions 
esportives i voluntaris del banc del temps. 

 
Indicadors 

 
Nombre de joves alumnes participants 
Valoració qualitativa dels joves alumnes 
participants i dels responsables del projecte 

 
Eixos 

 
Salut, Esport  

 
Calendari 

 
Durant el curs escolar 

 
4.2. Recuperació de l’espai fluvial/Neteja del 
riu 

 

 
Descripció 

 
S’organitza una convocatòria als joves i a 

famílies a través dels esplais, joves de la Creu 

Roja i d’altres entitats per a la neteja del riu i 

per una plantada d’arbres, etc. 

 
Objectius 

 
Es pretén netejar del riu i fer una plantada 
d’arbres per tal de recuperar el riu i la natura 
del municipi.   

 
Destinataris 

 
Joves i famílies del municipi 

 
Departaments liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Medi Ambient 

 

Col·labora: Departament de Joventut, 
Responsables Secció joves de casals/esplais, 
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Creu Roja, entitats i famílies.   
 
Indicadors 

 
Nombre d’assistents 
Nombre d’arbres plantats 
Quantitat de brossa extreta del riu i de la 
bora del riu 
Valoració qualitativa dels participants i dels 
tècnics 

 
Eixos 

 
Salut, Participació, Educació 

 
Calendari 

 
Anual   

 
4.3. Compartir cotxe  

 
Descripció 

 
És una plataforma per agilitzar i posar en 
contacte aquelles persones que volen 
compartir cotxe 

 
Objectius 

 
Es pretén reduir  el impacte que té la 
utilització de mitjans de transport privat en la 
natura i en la salut dels ciutadans 

 
Destinataris 

 
Ciutadans/es del municipi 

 
Departaments liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Medi Ambient 

 

Col·labora: Departament de Joventut 
 
Indicadors 

 
Nombre de consumidors 
Valoració qualitativa dels consumidors i dels 
tècnics 

 
Eixos 

 
Salut, Participació 

 
Calendari 

 
Servei que es realitza durant tot l’any 

 
4.4 Prevenció de consum de substàncies en 
els IES 

 

 
Descripció 

 
Acció  adreçada al claustre dels Instituts per 
tal de prevenir el consum de substàncies 
entre els alumnes i establir les actuacions 
necessàries en el cas de detecció  
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Objectius 

 
Elaborar conjuntament amb el claustre dels 
Instituts unes pautes de treball que siguin 
eficaces en la detecció de consum de 
substàncies entre els alumnes.. Alhora es 
pretén realitzar accions conjuntes amb 
diferents departaments i agents per tal de 
millorar i canviar la situació de joves 
consumidors i prevenir conductes de risc que 
incideixin al consum de substàncies 

 
Destinataris 

 
Claustre dels instituts, familiars i joves 
  

 
Departaments liderant i col·laborant 

 
Lidera: Salut 
Col·labora: Departaments d’Educació, Serveis 
Socials, joventut, policia. 

 
Indicadors 

 
Nombre de casos detectats dins dels 
IES/voltants dels IES 
Seguiment dels casos 
Valoració qualitativa del claustre, familiars i 
companys (delegats/des)  
Nombre d’accions que es realitzen 

 
Eixos 

 
Salut, Educació, Participació 

 
Calendari 

 
Durant el curs escolar 

 
4.5 Fomentar hàbits saludables  

 
Descripció 

 
Es tracta de promocionar els hàbits 
saludables entre els joves del municipi 

 
Objectius 

 
Fomentar els hàbits saludables a través de 
xerrades sobre alimentació, els riscos sobre la 
salut del consum de substàncies, organització 
de tallers sobre aspectes positius i negatius 
en la salut, la importància de la pràctica de 
l’esport, etc. 

 
Destinataris 

 
Joves del municipi 

 
Departaments liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Salut 
Col·labora: Departaments d’Educació, Esport  

 
Indicadors 

 
Nombre de joves que assisteixen a les 
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xerrades, tallers i pràctiques d’esport 
Nombre d’accions realitzades  
Valoració qualitativa dels joves, els 
realitzadors i dels tècnics 

 
 
Eixos 

 
Salut, Esport, Participació, Educació 

 
Calendari 

 
Durant tot l’any 

 
4.6 Assessorament  Jove en temes de salut  

 
Descripció 

 
Assessorament presencial i en línia en temes 
de salut adreçat a tots els joves del municipi 

 
Objectius 

 
Oferir un servei d’informació, orientació i 
assessorament rigorós en temes de salut al 
Bulevard. (autoestima, sexualitat, consum de 
drogues, racisme, violència de gènere, etc.)  

 
 
Destinataris 

 
Joves del municipi 

 
Departaments liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Salut 
Col·labora: Departaments d’Educació, Serveis 
Socials i Joventut; CAPS 

 
Indicadors 

 
Nombre de joves que han consultat  
Tipus de consultes realitzades  
Valoració qualitativa dels joves consumidors i 
dels tècnics 

 
Eixos 

 
Salut, Informació, Educació  

 
Calendari 

 
Servei que es realitza durant tot l’any 

 
4.7 Guia Jove de Salut  
 
Descripció 

 
Guia que incorpora tots els centres i serveis 
d’informació per a joves de Sant Joan Despí 
per a què puguin fer consultes i informar-se 
on acudir sobre temes de salut 

 
Objectius 

 
Amb la Guia Jove de Salut es pretén recollir 
tots els recursos i serveis adreçats als joves 
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de Sant Joan Despí municipal sobre qüestions 
relacionades amb la salut 

 
Destinataris 

 
Joves del municipi 

 
Departaments liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Salut 
Col·labora: Departaments d’Educació, Serveis 
Socials i Joventut; CAPS 

 
Indicadors 

 
Nombre d’exemplars de la Guia 
Nombre de joves que la reben 
Valoració qualitativa tècnica i dels joves 

 
Eixos 

 
Informació, Educació, Salut, CAPS, Hospital 

 
Calendari 

 
una edició que s’actualitza cada any 

 

 

Eix 5 PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL  
 
Objectius generals: 
� Potenciar la implicació dels joves i educar en la participació, mitjançant diferents 

projectes de ciutat 
 
Objectius específics: 
 
� Oferir suport i recursos econòmics i materials a entitats juvenils per tal que portin a 

terme els seus projectes a la ciutat 
� Apropar la realitat associativa de Sant Joan Despí als joves, enfortint la participació 

ciutadana i promovent l’associacionisme 
� Promocionar el voluntariat juvenil i els valors que comporta 
� Establir un canal de comunicació estable entre entitats juvenils; i entre els joves i la 

regidoria de joventut 
� Continuar treballant la dinamització als instituts i el treball amb els corresponsals, 

fomentant un servei d’enllaç dels joves amb els diferents serveis de joventut i de la 
ciutat. 

 
 
Accions  
5.1. Convenis de Joventut 
5.2. Grup Joves Entitat (CE El Nus/CE El Tricicle) 
5.3. Jove Activa’t (CE El Nus/CE El Tricicle) 
5.4. Ral·li Jove (CE El Nus/CE El Tricicle) 
5.5. Connecta Jove (CE El Tricicle) 
5.6. Mosaic de colors: fem un document participatiu 
5.7. Comissió de Solidaritat 
5.8. Portal d’entitats (Despientitats) 
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5.9 Coordinadora d’entitats 
5.10 Noves tecnologies per entitats 
5.11 Proposa! 
5.12 Voluntariat 
5.13 Fem Horts Urbans 
5.14 INFOPAR/ PIDCES 
5.15 Diada d’entitats 
 
5.1. Convenis de Joventut  

 
Descripció 

 
Des del Departament de Joventut es signen 
convenis amb entitats joves de la ciutat.  
 

 
Objectius 

 
S’ofereixen recursos econòmics i material a 
grups de joves formals per a que dinamitzin la 
ciutat. 
Es vol potenciar les tradicions de cultura 
popular de Catalunya 
 

 
Destinataris 

 
Entitats juvenils de la ciutat 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Joventut 
 
Col·labora: Entitats de lleure  

 
Indicadors 

 
Nº de projectes presentats 
Nº de subvencions disponibles 
Nº de subvencions atorgades  
Tipus d’entitats que presenten projecte i 
reben subvenció 
Valoració qualitativa dels tècnics i entitats 

 
Eixos 

 
Participació, Cultura i Oci 

 
Calendari 

 
Durant tot l’any 

 
 
5.2. Grup Joves Entitat (CE El Nus/CE El 
Tricicle) 

 

 
Descripció 

 
Grup de joves que es reuneix regularment a 
l’entitat i plantegen activitats i objectius al 
llarg del curs 
Col·labora i fa part de les activitats 
extraordinàries de l’entitat (Marató de contes 
per la Igualtat, Castanyada...) 
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Objectius Es vol reforçar els sentiments d’ amistat i 
coneixença entre els membres del grup, que 
esdevinguin partícips i protagonistes del seu 
grup 
 
Alhora es vol desenvolupar els diversos 
projectes i l’autogestió com a grup i arribar a 
disposar d’educadors/es de referència i un 
espai on poder desenvolupar les activitats  
 

 
Destinataris 

 
Joves que formen part de l’entitat 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Responsables Secció joves de 
casals/esplais. 
 
Col·labora: CE El Nus i CE El Tricicle (2 grups 
diferents, cada esplai té el seu) 

 
Indicadors 

 
Nombre de joves de l’entitat partícips de les 
activitats 
Nombre d’activitats que es desenvolupen 
Valoració qualitativa dels joves   

 
Eixos 

 
Participació, Oci i lleure 

 
Calendari 

 
Durant tot l’any 

 
5.3. Jove Activa’t (CE El Nus/CE El Tricicle)  

 
Descripció 

 
Projecte d’Aprenentatge Servei (APS) per 
apropar el món associatiu i voluntariat. 

 
Objectius 

 
-descobrir algunes necessitats socials del 
municipi 
- apropar la realitat associativa de Sant Joan 
Despí als joves  
-promocionar el voluntariat juvenil i la 
reflexió i interiorització dels valors de la 
solidaritat, participació i compromís. 
-millorar l’autonomia personal, imaginació, 
iniciativa 
-Millorar les habilitats comunicatives  

 
Destinataris 

 
Alumnes de 3r (corresponsals) i 4r ESO i 1r i 
2n de Batxillerat  

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Responsables Secció joves de 
casals/esplais. 
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Col·labora: CE El Nus i CE El Tricicle, 
Departament de Promoció Econòmica, 
Joventut. 

 
Indicadors 

 
Nº de joves per sexe i edat que realitzen el 
projecte 
Nombre de joves que s’inscriuen a entitats o 
a projectes de voluntariat 
Valoració qualitativa dels joves, entitats i dels 
responsables dels voluntariats 

 
Eixos 

 
Participació, cohesió social  

 
Calendari 

 
Durant tot l’any 

 
5.4. Ral·li Jove (CE El Nus/CE El Tricicle)  

 
Descripció 

 
El Ral·li (sortida de cap de setmana) és una de 
les activitats col·lectives que s’organitzen des 
del Movijove  

 
Objectius 

 
Es pretén potenciar al màxim l’autonomia 
dels joves i desenvolupar la seva capacitat 
 
D’altra banda, es vol cercar el seu compromís 
social i descobrir el seu territori 

 
Destinataris 

 
Joves d’ESPLAC 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Responsables Secció joves de 
casals/esplais. 
 
Col·labora: Federació Catalana de l’Esplai, 
(Movijove), CE El Nus i CE El Tricicle 

 
Indicadors 

 
Nombre de joves per sexe i edat de les 
diferents entitats que han assistit  
Valoració qualitativa dels joves assistents i 
dels responsables de la iniciativa 

 
Eixos 

 
Participació 

 
Calendari 

 
1 cap de setmana l’any 

 
5.5. Connecta Jove (CE El Tricicle)  
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Descripció Connecta Jove és un projecte 
intergeneracional d’ApS (aprenentatge i 
servei) en què els joves de manera voluntària 
imparteixen tallers d’informàtica bàsica i 
competències digitals a persones adultes del 
seu entorn (Gent Gran , entitats , etc). 
També poden ser orientadors en la utilització 
segura d’Internet per a preadolescents (a 
l’escola). 
Per realitzar aquestes tasques, els joves 
reben formació, assessorament i seguiment 
de les seves activitats per part de la figura de 
la persona dinamitzadora. 

 
Objectius 

 
Es pretén formar els joves, promoure i 
augmentar la seva participació com agents 
promotors de la societat de la informació i la 
inclusió social 
 
Alhora es vol reforçar en els joves participants 
les seves habilitats comunicatives, 
d’organització i planificació del treball i 
millorar les competències en l’ús d’Internet 
promovent una navegació responsable entre 
els menors 
 
Un altre punt que es vol fomentar és la de 
formar i capacitar a les persones 
destinatàries mitjançant les TIC, 
incrementant les seves possibilitats d’inserció 
en el mercat laboral mitjançant els 
equipaments i espais més propers (centres 
cívics , instituts, escoles,etc.) 
 

 
Destinataris 

 
Joves del municipi, gent gran i entitats 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Responsables Secció joves de 
casals/esplais. 
 
Col·labora: El Tricicle conjuntament amb 
joves, persones adultes, preadolescents de 
centres del municipi, centres cívics, instituts, 
etc.. 

 
Indicadors 

 
Nombre de joves que s’han inscrit per formar 
part d’aquest projecte per sexe i edat 
Nº de tallers i tipologia 
Valoració qualitativa dels joves que han 
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format part, dels alumnes que han assistit i 
dels tècnics 

 
Eixos 

 
Participació, Educació, Treball, Cohesió Social 

 
Calendari 

 
Durant l’any  

 
5.6. Mosaic de colors: fem un document 
participatiu 

 

 
Descripció 

 
El procés de creació del documental porta 
implícites moltes qualitats ideals per treballar 
diversos aspectes.  

 
Objectius 

 
L’objectiu principal és el de realitzar un 
documental per tal que analitzin el món que 
els hi envolta i que s’acabin implicant.  
 
Altres objectius són l’enfortiment de la 
participació ciutadana tenint en compte que 
el treball en grup és idoni per a fomentar nous 
espais col·lectius de diàlegs i reflexió. 
 
També és pretén enfortir els grups i les seves 
capacitats: crea i cohesiona grups dotant-los 
d’identitat, alhora que reforça el consens i la 
negociació igualitària, estimular el compromís 
amb la realitat. 
 
També es vol promocionar capacitats per 
relacionar-se i millorar la comunicació i dotar 
de veu, aquells col·lectius que normalment no 
en tenen. 
 
D’altra banda, es vol facilitar la comunicació 
horitzontal amb la presa de consciència del 
grup i fomentar l’autoestima i la creativitat de 
l’individu i que creïn realitats i identitats en 
primera persona. 

 
 
Destinataris 

 
Joves, entitats 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Responsables Secció joves de 
casals/esplais. 
 
Col·labora: El Tricicle, Fundació La Roda 
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Indicadors Nombre de participants (joves, entitats, 
associacions, etc.) 
Valoració qualitativa dels participants i 
organitzadors 

 
Eixos 

 
Participació 

 
Calendari 

 
Un cop l’any 

 
5.7. Comissió de Solidaritat   

 
Descripció  

 
La Comissió de Solidaritat es reuneix 
mensualment. Molts representants de la 
comissió són joves que pertanyen a entitats 
bàsicament formades per joves (Creu Roja 
Joventut, els esplais, etc.).  
Des d’aquest any s’ha incorporat una jove 
que ha viatjat amb una beca de Setem i la 
Generalitat a Nicaragua. 
 

 
Objectius 

 
Planificar i impulsar accions de sensibilització 
vers la cooperació, el desenvolupament i la 
solidaritat. 

 
Destinataris 

 
Representants de les diferents entitats 
juvenils que treballen la solidaritat 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Solidaritat,  
Cooperació i Nova Ciutadania.  
 
Col·labora: Joves de diferents entitats (Creu 
Roja, esplais, etc.) 

 
Indicadors 

 
Nombre d’assistents a les reunions 
Nombre d’accions que surten de les reunions 
Valoració qualitativa dels representants 

 
Eixos 

 
Participació 

 
Calendari 

 
Un cop al mes 

 
5.8. Portal d’entitats (Despientitats)  

 
Descripció 

 
Portal web per fer difusió de les entitats del 
municipi i espai d’assessorament i tutoria per 
les entitats pel que fa a l’àmbit de les noves 
tecnologies (PAID: punt d’informació a 
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entitats)  

 
 
Objectius 

 
Fer conèixer les entitats que existeixen a 
Sant Joan Despí, les activitats que programen, 
entre d’altres informacions 

 
Destinataris 

 
Ciutadans/es del municipi 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Servei de promoció associativa 
 
Col·labora: Entitats del municipi 

 
Indicadors 

 
Nombre d’entitats 
Nombre d’activitats de cadascuna de les 
entitats 
Valoració qualitativa de la difusió de la 
informació 
Nombre de persones que consulten el portal 
Valoració qualitativa del Portal per part dels 
ciutadans/es, entitats i tècnics 

 
Eixos 

 
Participació, Informació 

 
Calendari 

 
Servei que es realitza durant tot l’any 

 
5.9 Coordinadora d’entitats  

 
Descripció 

 
Plataforma gestionada pròpiament per les 
entitats i associacions juvenils del municipi 
per compartir tota mena d’informació, 
col·laborar  en la programació i organització 
d’activitats ja sigui a través de trobades o bé 
de forma virtual amb la realització d’un 
apartat a la web Despientitats 

 
Objectius 

-compartir informació entre les associacions 
juvenils de la ciutat 
-fomentar l’associacionisme  
-establir un canal de comunicació estable 
entre entitats juvenils 

 
Destinataris 

 
Entitats juvenils del municipi 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Responsables Secció joves de 
casals/esplais/entitats del municipi 

 
Indicadors 

Nº d’entitats que formen la coordinadora 
Nombre de trobades realitzades 
Nombre d’informació pujades al web 
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Nombre d’activitats realitzades conjuntament 
Valoració qualitativa de les entitats i tècnics 

 
Eixos 

 
Participació, Oci i Cultura 

 
Calendari 

 
Una vegada al trimestre. Inici 2015 

 
5.10 Noves Tecnologies per entitats  

 
Descripció 

 
Formació en Noves Tecnologies de la 
Comunicació adreçada a entitats 

 
Objectius 

 
Es pretén fomentar l’ús de les noves 
tecnologies de la comunicació 

 
Destinataris 

 
Membres d’entitats del municipi 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Servei de Promoció Associativa 
 
Col·labora: Entitats, Joventut 

 
 
Indicadors 

 
Nombre d’inscrits als cursos 
Nombre de cursos oferts 
Valoració qualitativa dels assistents als 
cursos, professors i tècnics 

 
Eixos 

 
Educació, Participació 

 
Calendari 

 
Cursos durant tot l’any 

 
5.11 Proposa!  

 
Descripció 

 
Bústia virtual a la web “Jovespí”perquè tots 
els joves del municipi puguin fer propostes de 
noves actuacions (cursos, tallers, materials, 
etc)  

 
Objectius 

 
Es pretén oferir un canal directe de 
comunicació amb la Regidoria i de recull 
d’iniciatives i propostes dels propis joves 
 
Es vol donar veu als joves per tal de conèixer 
millor les seves inquietuds i necessitats de 
forma directe i perquè es sentin més 
escoltats i valorats. 
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Es vol fomentar la participació i implicació 
dels joves en les decisions municipals  

 
Destinataris 

 
Joves del municipi 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Joventut 
 
Col·labora: promoció associativa 

 
Indicadors 

Nombre de propostes rebudes 
Nombre de propostes executades 
Noves iniciatives sorgides 
Valoració qualitativa dels joves participants i 
dels tècnics 

 
Eixos 

 
Tots els àmbits 

 
Calendari 

 
Inici mitjans 2014. Servei que es realitza 
durant tot l’any 

 
5.12 Voluntariat  

 
Descripció 

 
Conjunt de petites accions/projecte per 
apropar als joves al voluntariat, en el sentitat 
més ampli, a la ciutat. 

 
Objectius 

 
Es pretén fomentar el voluntariat entre els 
joves del municipi i els valors que implica  

 
Destinataris 

 
Joves del municipi de 14 a 30 anys 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Joventut 
Col·labora: entitats del territori, altres 
departaments de l’ajuntament, centres 
educatius, etc... 

 
Indicadors 

 
Nº de projectes proposats i realitzats 
Nombre de joves realitzant tasques 
voluntàries mitjançant aquest programa 
Valoració qualitativa dels joves voluntaris, de 
les persones beneficiades del seu voluntariat 
i dels tècnics 

 
Eixos 

 
Joventut, Participació, Cohesió Social 

 
Calendari 

 
Inici 2015. Durant tot l’any 
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5.13 Fem Horts Urbans  

 
Descripció 

 
Tallers i activitats per fomentar la creació 
d’horts urbans   

 
Objectius 

 
-Iniciar projectes de gestió d’horts urbans 
-millorar i ampliar el coneixement sobre la 
repercussió de les nostres accions que tenen 
en el medi ambient.  
-impulsar l’educació ecològica i la cooperació 

 
Destinataris 

 
Joves de la ciutat a partir de 18 anys 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Medi Ambient  
Col·labora: Educació, Joventut, promoció 
associativa 

 
Indicadors 

 
Nombre de joves participants  
Nombre d’horts urbans 
Valoració qualitativa dels joves participants i 
dels tècnics   
 

 
Eixos 

 
Participació, Educació, Medi Ambient, 
Joventut, Oci 

 
Calendari 

 
Inici 2015. Durant tot l’any 

 
5.14. INFOPAR/PIDCES  

 
Descripció 

 
És un programa de dinamització als centres 
secundaris i als diferents espais de referència 
dels joves. 
 
Les beques INFOPAR donen oportunitat a 8 
joves de 3erESO per a que treballin durant 2 
anys. La seva tasca és la de fer difusió, 
informar i dinamitzar diferents espais de la 
ciutat. 

 
Objectius 

 
-dinamitzar el PIDCES 
- fomentar  un servei d’enllaç dels joves amb 
els diferents serveis de joventut i de la ciutat. 
-establir una programació d’activitats 
estables dins dels IES i a la ciutat i dotar de 
formació als joves del programa. 

 
Destinataris 

 
INFOPAR = alumnes de 3er de la ESO 
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PIDCES = Joves del municipi 
 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Joventut. 
 
Col·labora: centres educatius de la ciutat: 2 
centres públics i 2 concertats  

 
Indicadors 

 
Nombre de consultes rebudes i tipologia  
Nombre de joves que l’han fet servir  
Nombre d’iniciatives i propostes recollides 
per part dels joves 
Nombre de propostes juvenils realitzades 
Valoració qualitativa per part dels joves que 
n’han fet ús i dels tècnics 

 
Eixos 

 
Participació, Educació 

 
Calendari 

 
Curs escolar 

 
5.15 Diada d’entitats  

Descripció Mostra d’estands i activitats de 

promoció del teixit associatiu local 

Objectius -Donar a conèixer les associacions 

locals 

-Desenvolupar exhibicions, tallers i 

mostres en directe, per afavorir la 

promoció de les seves activitats i la 

recaptació de nous socis. 

Destinataris Joves a partir de 12 anys 

Departaments liderant i col·laborant Lidera: Departament Servei de 

promoció associativa 

Col·labora: Entitats municipals  

(socials, esportives, culturals, 

mediambientals, educatives, juvenils, 

gent gran, solidaritat, dones, etc), 

diferents associacions i esplais  (El 

Tricicle, El Nus i El Castanyot) 

Indicadors n. d’entitats que participen 

n. d’activitats realitzades 
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n. d’assistents a la mostra 

n. de nous socis captats per entitat 

Valoració qualitativa per part dels 

joves i dels tècnics implicats 

Eixos  Cultura, oci i lleure; participació 

Calendari   

 
 

Eix 6 CULTURA, OCI I LLEURE 
 
Objectiu general: 
 
� Treballar en l’ampliació i millora de les activitats d’oci i cultura donant prioritat a les 

demandes dels joves  
 

Objectius específics: 
 

� Continuar impulsant el Bulevard com espai de referència pels joves de la ciutat 
� Millorar l’oferta d’oci i cultural per joves a la ciutat i al Bulevard 
� Conscienciar a la població, i als joves, del bon ús dels espais naturals i espais 

públics de la ciutat 
� Facilitar i motivar la pràctica esportiva entre els més joves 
� Fomentar l’esperit crítics i solidari entre els joves de Sant Joan Despí 
� Establir una coordinació entre els diferents agents que realitzen activitats 

culturals i d’oci a la ciutat adreçades a joves 
� Millorar la comunicació i difusió de les activitats amb els joves 

 
 
Accions  
6.1 El Bulevard 
6.2 Activitats als parcs 
6.3 Dia Internacional Medi ambient 
6.4 Abonament jove 
6.5 Curs de natació 
6.6 Curs d’aeròbic 
6.7 Activitats d’estiu 
6.8 Suport activitats de lleure 
6.9 Joves utòpics 
6.10 Diada d’entitats 
6.11 Carnaval  
 
6.12 No t’adormis estiu  
6.13 Sala de projeccions 
6.14 Taula coordinadora d’oci 
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6.15 Comunikem activitats 
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6.1 El Bulevard  

 

Descripció  

 

Equipament juvenil de la ciutat. 

S’ofereixen tallers de lleure, 

formació ocupacionals, espais de 

trobades amb joves, oci nocturn 

alternatiu, bucs d’assaigs per a grups 

locals, exposicions i formació no 

reglada 

 

Objectius 

-Oferir al jovent un espai de 

referència a la ciutat  

-Mantenir una oferta d’activitats 

d’interès juvenil i espai de trobada 

-Afavorir la relació entre joves envers 

l’administració 

-Potenciar el desenvolupament del 

projecte vital dels joves 

 

Destinataris 

 

Joves de 12 a 30 anys 

 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: Joventut  

Col·labora: Promoció econòmica, 

cultura, educació 

 

Indicadors 

 

Usos del servei (joves per sexe i edat) 

n. i tipologia d’activitats realitzades 

n. d’activitats impulsades per joves 

usos dels bucs d’assaig 

n. d’assistents a les activitats 
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Valoració qualitativa per part dels 

joves i dels tècnics implicats 

 

Eixos 

 

Cultura, oci i lleure; educació; 

participació 

 

Calendari 

 

Tot l’any (menys mes d’agost tancat) 
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6.2 Activitats als parcs  

 

Descripció  

 

Conjunt d’activitats que es realitzen 

al Parc de Torreblanca 

 

Objectius 

-Fomentar que els ciutadans del municipi 
tinguin consciència dels espais naturals i la 
possibilitat de fer ús d’espais públics amb 
respecte 

 

Destinataris 

 

Tota la població  

 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: departament de Medi 

Ambient 

 

Indicadors 

 

Tipologies d’activitats realitzades 

n. d’activitats programades i 

realitzades 

n. d’assistents a les activitats 

valoració qualitativa per part dels 

tècnics i ciutadans  

 

Eixos 

 

Cultura, oci i lleure 

 

Calendari 

 

Tot l’any 
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6.3 Dia Internacional Medi Ambient  

 
Descripció  

 
Conjunt d’activitats i tallers de conscienciació 
de Medi Ambient 

 
Objectius 

-Commemorar el Dia Internacional del Medi 
Ambient i fomentar la conscienciació de 
respecte a la natura i pràctiques per fer-ho 

 
Destinataris 

 
Tota la població 
 

 
Departaments liderant i col·laborant  

 
Lidera: Medi Ambient 
Col·labora: joventut  

 
Indicadors 

 
n. i tipologia d’activitats realitzades 
n. d’assistents a les activitats 
Valoració qualitativa per part dels joves i dels 
tècnics implicats 

 
Eixos 

 
Cultura, oci i lleure; educació 

 
Calendari 

 
5 de juny  
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6.4 Abonament total jove  

 
Descripció  

 
Abonament econòmic perquè els joves 
puguin accedir als poliesportius municipals i 
utilitzar totes les instal·lacions.   

 
Objectius 

-Facilitar la pràctica esportiva entre els joves 
d’edats dels 16 als 20 anys. 
 -Oferir la pràctica esportiva a un preu més 
assequible per aquest col·lectiu de joves 
-Intentar aplicar l’abonament a joves menors 
de 26 anys 
-Revisar el preu i les activitats que s’inclouen 
a l’abonament  

 
Destinataris 

 
Joves de 16 a 20 anys (26) 
 

 
Departaments liderant i col·laborant  

 
Lidera: Departament d’Esports 
Col·labora: Poliesportiu municipal Francesc 
Calvet i Salvador Gimeno 

 
Indicadors 

 
n. d’usuaris per sexe i edat que utilitzen 
aquest abonament 
Valoració qualitativa per part dels joves i dels 
tècnics implicats 

 
Eixos 

 
Cultura, oci i lleure; Salut  

 
Calendari 

 
Durant tot l’any 
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6.5 Curs de natació   

 

Descripció  

 

Curs de natació per aprendre i 
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6.6  Curs d’aeròbic   

Descripció Cursos d’aeròbic  

Objectius -Introducció a l’activitat física a través 

del ritme 

Destinataris Infants i joves fins als 15 anys 

Departaments liderant i col·laborant Departament d’esports 

perfeccionar la natació  

 

Objectius 

-Facilitar l’ensenyament i 

perfeccionament de la natació als 

nens/es fins als 16 anys 

 

Destinataris 

 

Infants i joves fins a 16 anys 

 

Departaments liderant i col·laborant  

 

Lidera: Departament d’Esports 

 

Indicadors 

 

n. d’usuaris per sexe i edat que fan 

els cursos 

n. de cursos oferts 

Valoració qualitativa per part dels 

joves i dels tècnics implicats 

 

Eixos 

 

Cultura, oci i lleure; Salut  

 

Calendari 

 

Cursos programats durant tot l’any 
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Indicadors n. d’usuaris per sexe i edat que fan 

els cursos 

n. de cursos oferts 

Valoració qualitativa per part dels 

joves i dels tècnics implicats 

Eixos  Cultura, oci i lleure; Salut 

 

Calendari 

 

Cursos programats durant tot l’any 

 
 
 
6.7 Activitats d’estiu  

Descripció Conjunt d’activitats i projectes que es 

realitzen durant l’estiu: rutes, casal 

jove, casals d’estiu municipals 

Objectius -Potenciar la creació de vincles amb 

altres joves 

-Reforçar les relacions de confiança i 

sentiment de pertinença de grup 

-Treballar habilitats socials i valors 

universals (solidaritat, justícia, 

igualtat...) 

-Gaudir de l’estiu d’una forma 

diferent. 

Destinataris Joves a partir de 12 anys 

Departaments liderant i col·laborant Lidera: responsables secció joves de 

casals i esplais El Nus i Tricicle 

Indicadors n. d’inscrits a cada servei per sexe i 

edat 

n. d’activitats ofertes  

Valoració qualitativa per part dels 
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joves i dels tècnics implicats 

Eixos  Cultura, oci i lleure 

 

Calendari 

 

Activitats i projectes que es realitzen 

durant l’estiu 

 
 
 
6.8 Suport d’activitats de lleure  

Descripció Suport que reben les diferents 

activitats de lleure que s’organitzen 

des de diferents esplais, centres 

esportius, entitats; durant l’estiu, 

Nadal, setmana santa o diari 

Objectius Fomentar activitats de lleure ja siguin 

esportives, culturals, socials, etc., 

dirigides als joves del municipi 

Destinataris Joves a partir de 12 anys 

Departaments liderant i col·laborant Lidera: acció social i polítiques 

d’igualtat 

Col·labora: Esplais, entitats 

esportives, culturals, socials, etc 

Indicadors n. d’inscrits a cada activitat per sexe i 

edat 

n. d’activitats ofertes  

Valoració qualitativa per part dels 

joves i dels tècnics implicats 

Eixos  Cultura, oci i lleure 

 

Calendari 

 

Durant tot l’any 
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6.9 Joves Utòpics  

Descripció Conjunt d’activitats sobre les 

relacions desiguals Nord-Sud, 

cooperació al desenvolupament, 

desenvolupament sostenible, etc 

Objectius -Fomentar l’esperit crític i solidari 

entre els joves de Sant Joan Despí. 

-Fomentar la reflexió i posicionament 

sobre temes concrets relacionats amb 

les Utopies (banca ètica, etc.) 

-Donar a conèixer als joves els 

programes del Departament de 

Solidaritat, Cooperació i Nova 

Ciutadania, així com les entitats del 

municipi que treballen en els 

projectes. 

Destinataris Joves a partir de 12 anys 

Departaments liderant i col·laborant Lidera: departament de solidaritat, 

cooperació i nova ciutadania 

Col·labora: Joves del municipi, El 

Bulevard, entitats, etc 

Indicadors n. de participants a cada activitat per 

sexe i edat 

n. d’activitats programades 

n. d’activitats realitzades 

Valoració qualitativa per part dels 

joves i dels tècnics implicats 

Eixos  Cultura, oci i lleure; cohesió social 
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Calendari  

 
 
 
6.10 Carnaval  

Descripció Conjunt d’activitats entorn a la 

celebració del carnaval 

Objectius -Es pretén que hi hagi una participació 

del teixit associatiu local pel que fa a  

l’organització dels actes del programa 

-Oferir un espai d’oci a la ciutat  

Destinataris Tota la població, i entitats locals  

Departaments liderant i col·laborant Lidera: servei de promoció 

associativa 

Col·labora: teixit associatiu 

municipal, entitats, Joventut  

Indicadors n. d’entitats que participen 

n. d’activitats realitzades 

n. d’assistents a la mostra 

n. de nous socis captats per entitat 

Valoració qualitativa per part dels 

joves i dels tècnics implicats 

Eixos  Cultura, oci i lleure; participació 

Calendari  Febrer. Anual  
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6.11 No t’adormis, estiu  

Descripció Programació d’oci nocturn a l’aire 

lliure durant l’estiu i la primavera 

Objectius -oferir activitats d’oci alternatiu durant 

les èpoques d’estiu i primavera  

-implicar al teixit associatiu de la ciutat 

en la programació, execució i avaluació 

de les activitats 

Destinataris Joves a partir de 15 anys  

Departaments liderant i col·laborant Lidera: joventut  

Col·labora: teixit associatiu 

municipal, entitats, cultura 

Indicadors n. de propostes fetes 

n. d’activitats realitzades 

n. d’assistents a les activitats 

Valoració qualitativa per part dels 

joves i dels tècnics implicats 

Eixos  Cultura, oci i lleure; participació 

Calendari  Durant primavera i estiu. Anual. Inici 

estiu 2014  
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6.12 Sala de projeccions  

Descripció Programa per reutilitzar la sala 

superior de la biblioteca Mercè 

Rodoreda com a sala per realitzar una 

programació estable de teatre per 

joves  

Objectius -oferir un espai d’oci alternatiu als 

joves del municipi 

-Establir una programació estable de 

teatre alternatiu per joves 

-Incorporar obres sobre diferents 

temàtiques  

-Implicar al teixit associatiu municipal 

en el projecte 

Destinataris Joves a partir de 12 anys (segons 

temàtica)  

Departaments liderant i col·laborant Lidera: joventut  

Col·labora: teixit associatiu 

municipal, entitats, cultura 

Indicadors n. de obres representades 

n. d’assistents a cada sessió 

n. de sessions trimestrals 

Valoració qualitativa per part dels 

joves i dels tècnics implicats 

Eixos  Cultura, oci i lleure; participació 

Calendari  Inici 2015. Programació trimestral 
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6.13 Taula coordinadora d’oci  

Descripció Grup de treball format per tècnics, 

professionals, entitats juvenils i 

culturals de la ciutat 

Objectius -Coordinar les activitats d’oci 

adreçades a joves 

-Conèixer quines activitats 

desenvolupa cada agent en temes 

d’oci 

-Recollir noves iniciatives i coordinar-

les 

Destinataris Tècnics, professionals, entitats 

juvenils i culturals 

Departaments liderant i col·laborant Lidera: Joventut  

Col·labora: teixit associatiu 

municipal, entitats, cultura 

Indicadors n. de tècnics que formen la comissió 

periodicitat de les reunions 

n. d’activitats programdes 

Valoració qualitativa dels tècnics 

implicats 

Eixos  Cultura, oci i lleure; participació 

Calendari  Inici finals 2014. Reunions 

trimestrals. Anual  
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6.14 Comunikem activitats  

Descripció Proposta de diferents accions i en 

diferents formats per tal de millorar 

la comunicació d’activitats d’oci per 

joves 

Objectius -Fer difusió de les activitats d’oci al 

municipi 

-Apropar les activitats d’oci als joves 

-Millorar la comunicació d’activitats 

amb els joves 

-Fer ús de diferents formats en la 

comunicació amb joves  

Destinataris Joves a partir de 12 anys 

Departaments implicats Lidera: Joventut 

Col·labora: departament de 

comunicació 

Indicadors  n. de canals de comunicació que 

s’utilitzen 

n. d’assistents a les activitats 

Eixos  Cultura, oci i lleure 

Calendari  Tot l’any 
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Eix 7. MOBILITAT INTERNACIONAL  
 
Objectius generals: 
� Oferir els màxims recursos per facilitar la mobilitat internacional dels joves i els 

processos d’aprenentatge que se’n deriven 
 
Objectius específics: 
� Potenciar i facilitar l’aprenentatge d’idiomes entre els joves 
� Apropar informació i recursos sobre mobilitat internacional als joves, en l’àmbit 

laboral, formatiu o d’oci 
� Afavorir la creació de xarxes personals i conèixer altres experiències properes als joves 

per tal d’intercanviar dubtes i experiències 
 
Accions  
7.1. Youth in Action 
7.2. Assessorament I Informació sobre Mobilitat Internacional 
7.3. Beques Lingüístiques 
 
7.1. Youth in Action  

 
Descripció 

 
Programa de mobilitat internacional per 
Europa. Dins d’aquest programa inclouen 
diversos  projectes que es realitzen amb 
partners d’altres països per l’elaboració d’un 
projecte en comú 

 
Objectius 

 
-facilitar la mobilitat internacional del jovent 
del municipi  
-potenciar l’ús de l’anglès 
-fomentar la vivència de noves experiències i  
la coneixença d’altres  

 
Destinataris 

 
Joves del municipi  

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Joventut  
Col·labora: INJUVE, Generalitat de Catalunya 

 
Indicadors 

 
Nombre de places i joves inscrits en el 
programa 
Valoració qualitativa dels joves participants i 
dels tècnics 
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Eixos 

 
Mobilitat Internacional, Educació, 
Participació, Joventut, Treball, Informació  

 
Calendari 

 
Inici 2015. Després segons convocatòria del 
programa des de INJUVE 

 
 
 
7.2. Assessorament i Informació sobre 
Mobilitat Internacional 

 

 
Descripció 

 
Conjunt d’activitats (tallers, xerrades, 
assessories específiques, etc) per informar 
sobre diferents aspectes relacionats amb la 
mobilitat internacional ja sigui per qüestions 
de formació com laborals 
Coneixença d’experiències de joves que han 
marxat a l’estranger per raons d’estudis i 
laborals 

 
Objectius 

 
Es pretén que els joves del municipi millorin 
l’aprenentatge de llengües estrangeres i 
oferir als joves que desitgin marxar a 
l’estranger eines i recursos ja sigui a nivell 
d’estudis com a nivell professional 

 
Destinataris 

 
Joves del municipi a partir de 16 anys 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Joventut  
Col·labora: Departament d’ Educació, Serveis 
socials, Cultura, Treball 

 
Indicadors 

 
Nombre de joves que han fet ús del servei 
Nombre de joves que han marxat fent ús del 
servei 
Nº d’activitats i tipologia 
Nº d’assistents a les activitats  
Valoració qualitativa dels joves que han 
utilitzat el servei i dels tècnics 

 
Eixos 

 
Mobilitat Internacional, Educació, Treball, 
Cultura 

 
Calendari 

 
Tot l’any. Activitats un cop al trimestre. Inici 
2014 
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7.3. Beques Lingüístiques (estudi i/o laboral)  

 
Descripció 

 
Ajuts  econòmics als joves que desitgin 
realitzar una immersió lingüística a un país 
estranger i no disposin de la capacitat 
econòmica suficient per fer-ho 

 
Objectius 

 
Es pretén que els joves millorin 
l’aprenentatge de llengües estrangeres i 
perdin la por a marxar fora. Alhora que 
coneixen altres  cultures.  
D’altra banda, es pretén que els joves puguin 
crear xarxes un cop són al seu destí per tal de 
poder desenvolupar la seva carrera educativa 
o bé professional fora 

 
Departament liderant i col·laborant 

 
Lidera: Departament de Joventut 
Col·labora: Educació, Treball, Cultura 

 
Indicadors 

 
Nº de beques disponibles 
Nombre de joves sol·licitants 
Nombre de joves que es beneficiaran de les 
beques 
Valoració qualitativa dels joves sol·licitants, 
beneficiaris i tècnics 

 
Eixos 

 
Educació, Treball, Cultura, Mobilitat 
Internacional 

 
Calendari 

 
Tot l’any 
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5. AVALUACIÓ DESPIJOVE 2014-2017 
 
Per determinar si el Pla Local de Joventut dóna resposta a les necessitats i problemàtiques 

detectades en la diagnosi és necessari establir uns criteris d’avaluació i dur a terme les 

corresponents tasques de registre i documentació dels processos. Per a l’avaluació de 

DespiJove 2014-2017 s’utilitzaran els mateixos criteris que s’han utilitzat per a dissenyar-lo: 

� Criteri de realisme: es tracta de veure si els objectius plantejats responen realment a 

les necessitats detectades. 

� Criteri d’eficàcia: es tracta de comprovar si els objectius fixats s’han complert o no. Per 

això, utilitzarem els indicadors d’avaluació que hem estipulat per a cada actuació. 

� Criteri d’eficiència: es tracta de verificar si els objectius s’han complert amb el mínim 

de costos possibles i el rendiment que se n’ha obtingut d’aquests. 

El procés d’avaluació és paral·lel al de disseny i implementació del Pla, d’aquesta forma podem 

distingir entre: 

� Avaluació inicial: necessària per definir les actuacions a portar a terme que integren 

DespiJove 2014-2017 

� Avaluació intermèdia: durant el procés d’implementació del Pla 14-17. Ha de servir 

per analitzar si l’actuació s’està implementant segons el que estava previst i introduir 

correccions si calen. 

� Avaluació final: pretén mesurar els resultats, el procés en el seu conjunt, l’impacte i 

l’eficiència. 

 

Perquè l’avaluació sigui lo més exhaustiva possible caldrà avaluar les accions de forma 

individual, una avaluació anual de l’evolució del Pla i una avaluació final del Pla al 2017. 

� Avaluació per accions: consistirà en una valoració de tots els aspectes de cada acció 

una vegada executats.  

o Aquesta avaluació comprèn una valoració per cada activitat o 

programa, que realitzarà el tècnic/dinamitzadora de manera 

immediata de diferents maneres; mitjançant la observació directa, 

mitjançant una enquesta directa als diferents agents que han 

participat en l’activitat/programa i mitjançant reunions sistemàtiques 
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entre l’equip de treball del Departament de Joventut i amb altres 

agents. 

 

� Avaluació anual: consistirà en una memòria de totes les accions/programes duts a 

terme durant tot l’any, amb l’avaluació de cadascuna de les accions i amb una 

valoració en termes més globals i generals.  

o Es preveu una reunió anual de l’equip de joventut per cada 

acció/programa realitzat des del Departament de Joventut.  

o D’altra banda, es preveu una valoració anual de cada programa 

realitzat per altres Departaments de l’Ajuntament implicats en el Pla 

Local de Joventut, on cada tècnic referent valorarà, mitjançant correu 

electrònic, l’adequació dels resultat del programa/acció segons els 

objectius inicials 

 

� Avaluació final del Pla Local de Joventut: consistirà en una valoració de totes les 

accions desenvolupades durant el període d’aplicació del Pla Local de Joventut. 

o Es preveu una valoració conjunta cada quatre anys, amb tots els 

serveis implicats en el desenvolupament del Pla Local.  

 

� COORDINACIONS D’EQUIP 

Equip de joventut 

L’equip de joventut es veu gairebé cada dia per la pròpia dinàmica de treball que es genera i 

l’espai que es comparteix. Paral·lelament, té establerta una reunió trimestral on participa tot 

l’equip (els regidors, el tècnic de joventut i els dinamitzadors/coordinadors de l’equipament 

juvenil El Bulevard). En aquestes reunions es fa seguiment de tots els projectes i de les 

relacions que s’estableixen amb els grups de joves.  

Equip de joventut-empresa 

De forma trimestral també existeix una reunió entre l’equip de joventut i l’empresa externa 

que contracta les dues figures de dinamització/coordinació del Casal per tal de valorar la gestió 

del Casal i qualsevol altre aspecte laboral que pugui sorgir.  

 

Fitxes d’avaluació 

El Departament de Joventut compta amb diferents models d’avaluació segons les activitats o 
serveis que es desenvolupen2: 
 
� Els bucs musicals 
� Els tallers 

                                                 
2 El model de fitxa de valoració per cadascun dels Serveis es troba a l’annex 2 
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� Les activitats 
� Valoració general  

 
Paral·lelament a aquestes valoracions en paper, caldrà sumar-hi la valoració per observació 
directa in situ, que fan els tècnics i dinamitzadors de l’activitat concreta que s’estigui 
desenvolupant.  

 
 

6. TEMPORITZACIÓ 
 

Diagnosi  Disseny  Implementació 

 5.1 EDUCACIÓ  

 
2014 2015 2016 2017 Actuació 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Jovespí                 

Promoció Jovespí                 

7è ART                 

Tallers INS                 

Trobades joves i serveis educatius                 

Becamos                  

Itaca                  

Coneguem els cicles                 

Premis Excel·lència                  

Premis recerca batxillerat                  

Ciutat Plurilingüe                  

PQPI                 

Tallers sensibilització                  

Tallers desenvolupament 
autonomia 

                

Català per nouvinguts                 

Casals Estiu Jove                 

Guia matriculació                  

Guia programes i serveis  
educatius 

                

Patis oberts                 

Xarxa de treball comunitat 
Educativa  
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Ampliar xerrades orientació 
Acadèmica  

                

Ampliació horaris biblioteques                 

 

5.2 TREBALL 

 
2014 2015 2016 2017 Actuació 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Think Big                  

Xarxa IES-empresa                 

Club feina                 

Suport emprenedors                 

Formació ocupacional                 

Promodespí 2.0                  

Joves per l’ocupació                  

Aprenents                  

Pla sis més sis                  

Revalorar projectes reactivació 
polígon 

                 

Difusió promoció econòmica                  

 
5.3 HABITATGE 
 

2014 2015 2016 2017 Actuació 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Oficina local d’habitatge i 
Borsa d’habitatge 

                

Promoció de l’habitatge  
públic 

                

Millorar comunicació amb 
joves 

                

 
 
 
5.4 SALUT  
 

2014 2015 2016 2017 Actuació 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Accions en bici                 

Recuperació espai fluvial/ 
Neteja del riu (anual) 

                

Compartir cotxe                 

Prevenció consum substàncies 
INS 

                

Fomentar hàbits saludables                 
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Assessorament jove salut                  

Guia jove de salut                  

 
5.5 PARTICIPACIÓ I COHESIÓ SOCIAL 
 

2014 2015 2016 2017 Actuació 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Convenis joventut                 

Grup joves entitat                 

Jove activa’t                 

Ral·li Jove                  

Connecta Jove                 

Mosaic de colors: fem un   
Documental participatiu 

                

Comissió solidaritat                  

Portal d’entitats                 

Coordinadora d’entitats                 

Noves tecnologies per entitats                 

Proposa!                 

Voluntariat                  

Fem horts urbans                 

Infopar/PIDCES                 

Diada d’entitats                  

 
 
 
5.6 CULTURA, OCI I LLEURE 
 

2014 2015 2016 2017 Actuació 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

El Bulevard                 

Activitats als parcs                 

Dia internacional medi ambient                 

Abonament total jove                 

Curs natació                 

Curs aeròbic                 

Activitats estiu                  
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Suport activitats de lleure                 

Joves utòpics                  

Carnaval                  

No t’adormis, estiu                 

Sala de projeccions                 

Taula coordinadora d’oci                  

Comunikem activitats                 

 
 
5.7 MOBILITAT INTERNACIONAL  
 

2014 2015 2016 2017 Actuació 

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 

Youth in Action                 

Assessorament i informació 
Sobre mobilitat internacional 

                

Beques lingüístiques                 
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ANNEX 1: MODEL D’ENQUESTA PER JOVES 

 
La informació que et demanem en aquesta enquesta és per elaborar el Pla Local de Joventut 
de Sant Joan Despí 2013-2016. El Pla Local de Joventut ha de recollir tot allò que l’Ajuntament 
farà en els propers quatre anys per als i les joves a Sant Joan Despí. Per això et demanem la 
teva opinió, per saber què vols, què penses, què necessites i què t’agradaria. 
 
El Pla Local de Joventut s’estructura en deu àmbits d’actuació: 

- Educació 
- Treball 
- Habitatge 
- Oci i temps lliure 
- Salut 
- Cultura 
- Participació 
- Mobilitat 
- Informació 
- Igualtat i cohesió social 

Per tant, et farem algunes preguntes sobre aquests àmbits. 
Moltes gràcies per la teva col·laboració. 

 
1. Dades personals 

1.1. Sexe: 
� Noi 
� Noia 

 
1.2. Edat:__________ anys 

 
1.3. En quin barri vius? 

 
� Centre 
� Pla del Vent-Torrebanca 
� Les Planes 
� Residencial Sant Joan 
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Si no saps el barri, indica el nom del carrer on 
vius:_____________________________________ 
 

1.4. Actualment, quina és la teva activitat principal? 
� Estudiar 
� Treballar 
� Buscar feina 
Altres: ____________________________________ 
 

1.5. Quins són, en aquests moments, els tres problemes (dificultats) que t’afecten més? 
� No tinc cap problema/dificultat 
� L’atur 
� Estudiar allò que vull 
� Millorar la qualitat de l’educació 
� Trobar habitatge 
� La cura de la meva salut 
� La inseguretat ciutadana 
� L’economia personal 
� L’economia del país 
� El transport públic 
� Els drets laborals i socials de les persones 
� El medi ambient 
� La solidaritat i la cooperació 
� La violència masclista 
� El bullyng 
Altres:________________________________________ 
Altres:________________________________________ 
Altres:________________________________________ 
 
 

2. Educació 

2.1. Actualment, estàs estudiant? 
� Sí 
� No 

Si has contestat NO, passa a la pregunta 2.3. 
Si has contestat SÍ, segueix responent el qüestionari 

2.2. Què estàs estudiant? 
 

___________________________________________________________________ 
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2.3. Has abandonat o deixat sense finalitzar algun estudi? 
� Sí 
� No 

Si has contestat NO, passa a la pregunta 2.6. 
Si has contestat SÍ, segueix responent el qüestionari 
 

2.4. Quins han estat els motius de l’abandonament d’aquests estudis? 

______________________________________________________________________
_____ 
 

2.5. Penses, en aquest moment, fer algun estudi en el futur o continuar estudiant, si és que ja 
ho estàs fent? 
� Sí 
� No 

 
2.6. Creus que tens suficient informació sobre les diverses opcions acadèmiques que 

existeixen? 
� Sí 
� No 

 
2.7. Quins d’aquests recursos o serveis d’informació acadèmica coneixes? 
� Saló de l’ensenyament 
� Servei d’orientació de l’institut (tutoria, psicopedagog/a...) 
� Punt d’Informació Juvenil – El boulevard 
� PIDCES-Punt d’Informació i Dinamització en el Centre d’Ensenyament Secundari 
� Jornades de portes obertes dels centres de formació o de la universitat 

Altres:___________________________________________________ 
 

2.8. Quins d’aquests recursos o serveis has utilitzat alguna vegada sobre estudis? 
� Saló de l’ensenyament 
� Servei d’orientació de l’institut (tutoria, psicopedagog/a...) 
� Punt d’Informació Juvenil – El boulevard 

� PIDCES - Punt d’Informació i Dinamització en el Centre d’Ensenyament Secundari  
� Jornades de portes obertes dels centres de formació o de la universitat 
� Amics o familiars 

Altres:___________________________________________________ 
 

2.9. En cas que ja estiguis treballant o buscant feina, quan vas trigar a trobar feina des de que 
vas deixar d’estudiar? 
� Menys d’un mes 
� Entre un i tres mesos 
� Entre tres i sis mesos 
� Entres sis mesos i un any 
� Entre un i dos anys 
� Més de dos anys 
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3. Treball 

3.1. Estàs treballant, o has treballat en alguna ocasió fins ara, per un període superior als dos 
mesos i amb contracte laboral? 
� Sí 
� No 
 

3.2. Has treballat com a becari/a o fent pràctiques retribuïdes en alguna ocasió? 
� Sí 
� No 

Si has contestat NO a les dues preguntes anteriors passa a la pregunta número 3.11. 
3.3. En quantes empreses o organitzacions diferents has treballat (o has fet pràctiques 

retribuïdes o has estat becari/a) fins ara? 
� En una 
� En dos 
� En tres 
� Entre tres i cinc 
� Entre cinc i deu 
� Entre deu i quinze 
� En més de quinze 

 
3.4. El contracte de mes durada que has tingut fins ara, quina durada ha tingut? 
� Indefinit 
� Dos anys 
� Entre un i dos anys 
� Entre sis mesos i un any 
� Entre tres i sis mesos 
� Entre un i tres mesos 
� Menys d’un mes 
 

3.5. Indica en quants períodes de temps has estat cobrant el subsidi d’atur en els darrers 
quatre anys?_________________ 

 

3.6. Quantes hores a la setmanes treballes, habitualment? 
� Menys de 20 
� Entre 20 i 30 
� Entre 30 i 35 
� Entre 35 i 40 
� Entre 40 i 50 
� Més de 50 hores 
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3.7. Per als següents serveis, indica: si els has utilitzat alguna vegada i si t’han estat útils 
 

 L’has utilitzat? Ha estat útil? 

Serveis públics d’ocupació: OTG, INEM, SOC �Sí �No �Sí �No 
Empresa de Treball Temporal (ETT) �Sí �No �Sí �No 
Família o coneguts de la família �Sí �No �Sí �No 
Amics/amigues o coneguts/conegudes propis �Sí �No �Sí �No 
Borsa de treball de l’institut o la universitat �Sí �No �Sí �No 

Anuncis en premsa �Sí �No �Sí �No 
Webs especialitzades (Infojobs...) �Sí �No �Sí �No 
Punt d’Informació Juvenil – El boulevard �Sí �No �Sí �No 
Enviant currículums o presentant-me jo, personalment. �Sí �No �Sí �No 
Fent pràctiques en empresa �Sí �No �Sí �No 
He muntat la meva pròpia empresa o negoci �Sí �No �Sí �No 

Servei de Promoció econòmica. PromoDespí �Sí �No �Sí �No 
Altres:________________________ �Sí �No �Sí �No 

 
3.8. Valora, en una escala de l’1 al 5, el grau de satisfacció que tens amb la teva feina actual? 

1 2 3 4 5 
� � � � � 

 
3.9. La feina que fas (o que majoritàriament has fet en els darrers tres anys), està relacionada 

amb el que has estudiat? 

 Molt Força Poc Gens 
 � � � � 

 
3.10. El nivell d’estudis que correspon a la feina que fas, creus que és superior, igual o 

inferior al màxim nivell d’estudis que tu tens? 
� Molt superior al que jo tinc 
� Superior al que jo tinc 
� Igual al que jo tinc 
� Inferior al que jo tinc 
� Molt inferior al que jo tinc 

 
3.11. En el futur, et veus treballant d’allò que t’agradaria? 
� Sí 
� No 
 

3.12. En el futur, creus que podries arribar a crear la teva pròpia empresa o a treballar per 
compte propi? 
� Sí 
� No 
 

3.13. Has treballat en alguna ocasió per un període superior a un mes sense contracte 
laboral? 
� Sí 
� No 
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4. Habitatge 

4.1. Has viscut durant més de dos mesos a una llar diferent de la familiar en algun moment de 
la teva vida? 
� Sí 
� No 

Si has respost NO passa a la pregunta número 4.8. 
4.2. Actualment estàs vivint... 
� A la llar familiar (amb els pares) 
� Sol/a 
� Amb la meva parella 
� Amb altres familiars (oncles, sogres...) 
� Amb amics/gues o companys/es de pis 

Altres:______________________________ 

Si actualment vius a la llar familiar passa a la pregunta número 4.7. 
4.3. El pis en què vius actualment és: 
� Cedit per la família (pares, avis...) 
� Cedit per amics/gues o altres persones sense vincle familiar 
� De compra i tinc una hipoteca 
� De compra i està pagat 
� El vaig heretar 
� De lloguer 
� Residència d’estudiants 

Altres:__________________________ 
 

4.4. En els darrers dotze mesos, has tingut dificultats en algun moment per pagar el lloguer o 

la hipoteca? 

� Sí 

� No 

 
4.5. Et sents satisfet amb el pis on vius? 
� Sí 
� No 

Si has respost SÍ passa a la pregunta 4.7. Sí has respost NO passa a la pregunta 4.6. 
4.6. Per quin motiu no et sents satisfet/a? 
� És petit 
� Preu. Tinc dificultats per pagar el lloguer o la hipoteca 
� Està en mal estat 
� Relació amb els companys/es de pis 
� Relacions amb els veïns i veïnes 
� Ubicació 

Altres:____________________________________________ 
 

4.7. Quina opció d’accés a l’habitatge consideres millor? 
� Habitatge de compra 
� Habitatge de lloguer 

Altres:_____________________________ 
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4.8. D’aquí a cinc anys, on t’agradaria viure? I on creus que viuràs? 

 A la llar familiar En un pis de compra En un pis de lloguer Altres 
M’agradaria viure a... � � � � 
Crec que viure a... � � � � 

 
 

4.9. D’aquí a cinc anys amb qui t’agradaria viure? I amb qui creus que viuràs? 

 Amb els pares Sol/a Amb la meva 
parella 

Amb 
amics/gues o 
companys/es 

Altres 

M’agradaria viure... � � � � � 
Crec que viure... � � � � � 

 
 

4.10. En el futur, t’agradaria viure a Sant Joan Despí o, pel contrari, voldries marxar a viure a 
un altre lloc? 
� M’agradaria viure a Sant Joan Despí 
� Voldria viure en un altre lloc 
 
 

4.11. Només han de respondre a aquesta pregunta aquelles persones que estiguin vivint a la 
llar familiar (amb els pares) o que hagin viscut en ella més de sis mesos en el darrer any. 

Indica quina és la situació de llibertat o autonomia a casa teva (a la llar familiar) respecte a 
les següents qüestions: 
 

 Sí, sempre Habitualment, sí Habitualment, no No, mai 

Durant el cap de setmana puc tornar de 
matinada 

� � � � 

Tinc llibertat per entrar i sortir de casa quan 
vull 

� � � � 

Puc portar amics/gues a casa � � � � 

Puc portar amics/gues a casa a dormir � � � � 

Puc (o podria) portar la meva parella a casa a 
dormir 

� � � � 

 
 
 

5. Oci i temps lliure 

5.1. Quantes hores de temps lliure tens al dia, de dilluns a divendres? 

� Menys d’una hora 

� Una hora 

� Dues hores 

� Tres hores 

� Quatre hores 

� Cinc hores 

� Sis hores 

� Més de sis hores diàries 

 

5.2. Quantes hores de temps lliure tens al dia, el cap de setmana? 
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� Menys d’una hora 

� Una hora 

� Dues hores 

� Tres hores 

� Quatre hores 

� Cinc hores 

� Sis hores 

� Set hores 

� Vuit hores 

� Nou hores 

� Deu hores 

� Onze hores 

� Dotze hores 

� Més de dotze hores 

 

5.3. Quines són les tres activitats que més t’agrada fer en el teu temps lliure? (Resposta 
oberta) 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

5.4. Quants diners gastes a la setmana en el teu temps lliure? 
� Menys de 10 € 

� Entre 10 i 20 € 

� Entre 20 i 50 € 

� Entre 50 i 100 € 

� Més de 100 € 

 

5.5. Amb quina edat vas començar a sortir per la nit? 

� Encara no surto per la nit 

� Abans dels 14 

� Als 14 

� Als 15 

� Als 16 

� Als 17 

� Als 18 

� Més tard dels 18 

 

5.6. Amb quina freqüència fas les següents activitats? 
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Connectar-me a Internet per oci � � � � � � � 

Escoltar música � � � � � � � 
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Veure la TV. � � � � � � � 

Jugar amb videojocs � � � � � � � 

Llegir llibres � � � � � � � 

Llegir diaris o revistes � � � � � � � 

Estar amb els/les amics/gues � � � � � � � 

Sortir per la nit � � � � � � � 

Practicar esport � � � � � � � 

Fer excursions (al camp, a la muntanya...) � � � � � � � 

Passejar � � � � � � � 

Anar a la biblioteca � � � � � � � 

Anar de compres � � � � � � � 

Anar a la discoteca � � � � � � � 

Anar a un parc d’atraccions � � � � � � � 

Anar a algun concert � � � � � � � 

Anar a espectacles (cinema, teatre, circ...) � � � � � � � 

Participar en entitats o associacions � � � � � � � 

Fer tasques de voluntariat o cooperació � � � � � � � 

Alguna activitat artística (escriure, música, teatre, dansa...) � � � � � � � 

Jocs de taula o jocs de rol � � � � � � � 

Manteniment del vehicle � � � � � � � 

Bricolatge � � � � � � � 

Activitats de col·leccionisme � � � � � � � 

Altres:__________________________________ 
� � � � � � � 

Altres:__________________________________ 
� � � � � � � 
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6. Salut i afectivitat 

6.1. Has tingut algun problema important de salut en el darrer any? 
� Sí 

� No 

6.2. En el teu cercle d’amistats es consumeix alguna d’aquestes substàncies? Amb quina 
freqüència 
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Alcohol � � � � 
Tabac � � � � 
Haixix o Marihuana � � � � 
Altres:__________________________
____ 

� � � � 

Altres:__________________________
____ 

� � � � 

Altres:__________________________
____ 

� � � � 

 
6.3. Et consideres suficientment informat/da sobre el consum de drogues? 
� Sí 

� No 

6.4. Et consideres suficientment informat/da sobre les pràctiques sexuals, la prevenció 
d’embarassos no desitjats i la prevenció de malalties de transmissió sexual? 
� Sí 

� No 

6.5. Quan surts, condueixes després de beure alcohol? o vas en un cotxe conduït per 
alguna persona que ha begut alcohol? 
� Sí, sempre 

� De vegades 

� No, mai 
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6.6. En el darrer any, has tingut moments d’ansietat, angoixa, estrès o altres malestars 
de tipus psicològic? 
� Sí 

� No 

Si has contestat NO passa a la pregunta 6.8. 
Si has contestat SÍ respon la pregunta 6.7 
 
6.7. Has consultat un/a psicòleg/loga o a algun altre professional de la salut sobre 
aquests malestars? 
� No, crec que no és necessari 

� No, no sé com fer-ho 

� No, em fa por o vergonya 

� No, per altres motius:_______________________________________ 

� Sí 

 

6.8. Si tens, o has tingut, parella, alguna vegada t’has sentit controlat/da per ell/a? 

� Sí 

� No 

 

6.9. Si has contestat Sí a la pregunta anterior, digues en quines situacions o què aspectes: 

� La forma de vestir 

� Quan surto amb altres nois/noies i sense la parella 

� Les trucades o els missatges que rebo 

� Altres:__________________________________________________ 

 

6.10. Coneixes algun/a amic/ga que hagi viscut una situació de violència masclista? 

� Sí 

� No 
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7. Cultura-Esport 

7.1. Dels següents serveis i equipaments esportius i culturals municipals, digues quins, i 
quantes vegades, has utilitzat en el darrer any 
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El Boulevard � � � � 
Algun dels centres cívics � � � � 
Punt d’Informació en els instituts. PIDCES � � � � 
Escola Municipal d’Art - Can Negre � � � � 
Biblioteca Miquel Martí i Pol � � � � 
Biblioteca Mercè Rodoreda � � � � 
Algun dels casals d’entitats (Picasso, La Sardana, ca 
l’Armand) 

� � � � 

Algun dels equipaments esportius � � � � 
     

     

7.2. Practiques alguna activitat artística? Quina? 
� No en practico cap 

� Escric 

� Faig música 

� Faig teatre 

� Faig dansa 

� Pinto 

� Faig escultura 

� Faig collage 

� Faig performance 

Altres:__________________________________ 

 

7.3. Practiques alguna activitat esportiva de forma regular? Quina? 
� Futbol 

� Bàsquet 

� Natació 

� Altres:__________________________________ 

8. Participació 

8.1. Pertanys a alguna associació, o a algun grup o entitat de Sant Joan Despí? 

� Sí, a una 

� Sí, a vàries 
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� No 

Si has contestat NO passa a la pregunta 8.3 
8.2. En cas afirmatiu, a quina o quines?  

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

4.______________________________________ 

5.______________________________________ 

8.3. Quantes associacions o entitats de Sant Joan Despí coneixes? Digues el nom. 
� Cap 

1.______________________________________ 

2.______________________________________ 

3.______________________________________ 

4.______________________________________ 

5.______________________________________ 

8.4. En el darrer any, quantes vegades has fet els següents actes: 
 Cap 1 2 3 4 o més 
Signar per alguna causa � � � � � 
Participar en manifestacions � � � � � 
Assistir a mítings o actes 
reivindicatius 

� � � � � 

Fer vaga � � � � � 
Col·laborar en l’organització 
d’actes reivindicatius 

� � � � � 

Col·laborar en l’organització de 
vaga 

� � � � � 

Difondre per internet (correu 
electrònic, xarxes socials...) 
informacions de caràcter social o 
polític 

� � � � � 

 
8.5. T’has adreçat alguna vegada a l’alcalde o a algun/a regidor/a per algun tema, ja 
sigui directament, per escrit, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà? 
� Sí 

� No 

8.6. Creus que consultes com aquesta, serveixen per alguna cosa? 
� Sí 

� No 

 
9. Mobilitat 

9.1. Quin mitjà de transport utilitzes normalment per desplaçar-te a la teva activitat principal 

(estudiar o treballar)? 

� Caminant, a peu 



  
 

229 
 

� En bicicleta o patinet 

� En moto 

� En cotxe 

� En autobús públic 

� Tren 

 

9.2. La teva activitat principal (estudiar o treballar) es troba: 

� A Sant Joan Despí 

� A altres municipis del Baix Llobregat 

� A Barcelona 

� Altres:______________________________ 

 

9.3. Creus que Sant Joan Despí està ben comunicada amb la resta del Baix Llobregat? 

a) Durant el dia 

� Sí 

� No 

b) Durant la nit 

� Sí 

� No 

 
9.4. Creus que Sant Joan Despí està ben comunicada amb Barcelona? 

a) Durant el dia 

� Sí 

� No 

b) Durant la nit 

� Sí 

� No 

 

10. Informació 

10.1. Quins mitjans utilitzes habitualment per assabentar-te de les activitats que es fan a 

Sant Joan Despí per a joves? 

� Pels amics/amigues 

� Per fulletons, díptics, etc. que rebo a casa 

� Per fulletons, díptics, etc. que rebo a l’institut 

� Per cartells que veig pel carrer 

� Per cartells que veig a l’institut 

� Per la pàgina web de l’Ajuntament 

� Per la pàgina web DespíJove 

� Per les xarxes socials 

� Per mitjans de comunicació local 

Altres:______________________________________________________________ 
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10.2. Dels següents serveis d’informació juvenil, digues si els coneixes, si els has utilitzat en 

el darrer any i si t’han estat útils. 

 El conec L’he utilitzat M’ha estat útil 

Punt d’Informació Juvenil El Boulevard  � Sí � No � Sí � No � Sí � No 
PIDCES � Sí � No � Sí � No � Sí � No 
Pàgina web DespíJove � Sí � No � Sí � No � Sí � No 
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ANNEX 2: FITXES DE VALORACIÓ 

 
� Valoració dels bucs musicals 
� Valoració dels tallers 
� Valoració de les activitats 
� Valoració general del servei 


