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Presentació   
 

Una de les principals prioritats que ha de tenir tota societat és la protecció i projecció de la seva 

població jove. Representen la clau per a afrontar els reptes de futur de tota comunitat i cal 

escoltar-los, dotar-los de les eines i recursos per a donar resposta a les seves necessitats i 

projectes. 

Així ho entenem també des de l’Ajuntament de Begues. Els i les joves són un col·lectiu essencial 

per al futur del nostre poble ja que són persones que han crescut arrelades als valors de 

proximitat, participació i bon veïnatge que ens distingeixen com a població i que se senten, a 

més, properes i implicades amb la població que compartim.  

Són una part de la nostra societat, essencial per a definir qui som avui, i de la qual esperem 

molt per a establir qui serem demà. 

Un dels principals propòsits del mandat municipal 2019-2023 ha estat donar un impuls 

significatiu als serveis que l’administració local posa a disposició del col·lectiu jove a través de 

diverses actuacions. Començant per aquest Pla Local de Joventut 2021-2024 treballat 

extensament durant mesos pels serveis tècnics municipals, amb l’impuls polític i institucional del 

govern municipal, i amb la incorporació de propostes sorgides del propi jovent.  

Aquest document és una eina essencial, ja que recull les línies d’actuació per a aquest col·lectiu 

que desenvoluparem des de l’Ajuntament durant aquest període. Tot plegat a partir de tres 

eixos d’actuació que representen tota una declaració d’intencions d’aquest Pla Local: Créixer a 

Begues + Gaudir a Begues + Connectar-se a Begues. 

Vull agrair la tasca desenvolupada per totes les persones que han contribuït a fer possible 

aquest full de ruta de les polítiques i actuacions municipals adreçades a millorar el benestar i la 

qualitat de vida del col·lectiu jove del nostre poble. 

No tinc cap dubte que som davant d’una de les generacions més preparades de beguetans i 

beguetanes. És la nostra obligació i la nostra responsabilitat permetre’ls el millor 

desenvolupament possible i un camí ple d’oportunitats cap a l’edat adulta. 

 

Vosaltres sou Begues. Begues sou vosaltres.  

 

Mercè Esteve i Pi 

Alcaldessa de Begues 
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1. Introducció   
Aquest Pla Local de Joventut 2021-2024  es va iniciar a finals del 2019 i s’ha acabat d’elaborar 

a inicis del 2021, amb la pandèmia de la COVID-19 pel mig. Han sigut uns mesos de treball 

complicats perquè les circumstàncies que ens envolten no han sigut senzilles.  

El present document és el resultat de la iniciativa per part de l’Ajuntament de Begues d’impulsar 

un nou Pla Local de Joventut que doni continuïtat i, a la vegada,  un nou impuls a les polítiques 

municipals de joventut dels propers anys.  

En aquest sentit, aquest document ha de servir per donar resposta als problemes i les 

inquietuds dels i les joves del municipi a través de la implementació de polítiques de joventut 

fruït del treball transversal des dels diferents departaments de l’Ajuntament i de la relació i 

participació dels propis joves i altres agents que actuen en el territori, per cobrir les seves 

necessitats, demandes, problemes i mancances des d’un plantejament integral.  

Per aquest motiu el Pla Local de Joventut de Begues és un instrument de planificació 

estratègica que planteja uns objectius prioritaris que serveixen per transformar o millorar un 

situació inicial o punt de partida. 

 

1.1. EL DISSENY DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

 

Per dur a terme aquest document s’han realitzat diferents fases d’actuació:  

En primer lloc s’ha dut a terme la fase de diagnosi. Amb l’anàlisi de la realitat juvenil, que 

compren a les persones joves dels 14 als 29 anys, s’ha pogut  fotografiar quina és la situació 

dels i les joves de Begues. I amb l’anàlisi de les polítiques de joventut s’ha vist quines són les 

accions que s’estan desenvolupant en el territori. Les conclusions d’aquestes anàlisis han 

permès determinar quines són les principals necessitats juvenils per a la fase de disseny. 

En segon lloc, s’ha realitzat la fase disseny. En aquesta fase s’han establert els eixos i s’han definit 

els objectius generals i específics. Per fer-ho s’han tingut en compte les propostes del jovent, 

del personal tècnic i dels regidors i regidores com a punt de partida per a l’elaboració de les 

actuacions.  

Totes aquestes actuacions s’han agrupat en 3 eixos: 

- Eix 1: Créixer a Begues. Acompanyament en les transicions i emancipacions juvenils. 

- Eix 2: Gaudir a Begues. Participació, cohesió social i vertebració territorial 

- Eix 3: Connectar-se a Begues. Comunicació i transversalitat 

 

En tercer lloc, s’ha planificat la implementació i l’avaluació per tal donar una resposta realista i 

eficient a les necessitats del jovent del municipi.  
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En definitiva, el present document pauta, estructura i descriu les polítiques de joventut a 

executar a Begues durant el període 2021-2024 i és, en ell mateix, l’eina que ha de permetre 

afrontar amb rigor, organització i legitimitat el repte d’atendre les demandes juvenils i els seus 

escenaris de vida. Entès així, el PLJ no només constitueix un estudi de la realitat juvenil i un 

compendi d’actuacions de cara al futur, sinó també un compromís sincer amb el benestar i la 

qualitat de vida del col·lectiu juvenil del nostre municipi. 
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2. El punt de partida. 

La diagnosi  
La diagnosi de Begues (document annex) representa el punt de partida del full de ruta de les 

futures polítiques de joventut del municipi. Aquesta diagnosis s’ha realitzat entre finals del 2019 

i inicis del 2020 just abans que la COVID-19 afectés de ple en les nostres vides. És per aquest 

motiu que en els apartats de conclusions i d’orientacions s’ha afegit una sèrie de consideracions 

a tenir en compte alhora d’aplicar les polítiques de joventut en el disseny d’aquest pla. 

Pel que fa a la diagnosis, a través de l’anàlisi de la realitat juvenil s’ha pogut conèixer quina és 

la situació actual dels i les joves del municipi. S’ha  recopilat quines són les necessitat dels i les 

joves (quina és la seva realitat) i quines són les accions que es duen a terme, anàlisi de les 

polítiques de joventut,  per tal de determinar a quines necessitats s’està donant resposta i quines 

són les mancances. 

L’objectiu final de la diagnosi és poder donar resposta a les prioritats en els àmbits focalitzats, 

per tal de poder definir programes i actuacions adequats a les demandes i necessitats de la 

realitat actual i prevista per als propers anys dels i les joves de Begues. 

 

2.1. CONCLUSIONS  

 

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

la Realitat Juvenil (principalment dades quantitatives i dades qualitatives), amb les dades de 

l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut1. 

 

Dades sociodemogràfiques 

Begues es caracteritza per tenir una dinàmica particular en quan a les seves dades 

demogràfiques i és que és un municipi que en els darrers anys ha augmentat 

considerablement de població. Amb les dades analitzades s’observa com Begues ha estat en 

constant creixement i en qüestió de trenta anys ha vist triplicada la seva població. Per tant, ens 

trobem amb índex poblacionals positius i veiem, doncs, com Begues s’ha hagut d’adaptar a 

aquest creixement. En aquest sentit, aquesta diagnosi posa de manifest una realitat 

sociodemogràfica que ha d’anar acompanyada amb una sèrie de recursos i serveis que si bé 

en alguns casos ja s’han donat, en d’altres, com veurem més endavant,  cal que s’hi posi fil a 

l’agulla (i en certa mesura, el futur PLJ hi haurà de donar resposta).  

 

Pel que fa a l’aspecte sociodemogràfic la població de Begues és majoritàriament una població 

jove-adulta, on les edats compreses entre els 30 i els 65 anys són les franges més poblades. A 

més, és una població amb índex de joventut importants i la previsió de població dels propers 

                                                        
1 Es pot consultar la diagnosi completa amb l’anàlisi de la realitat juvenil i de les polítiques de 
Joventut en el document annex 
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anys, indica que aquest índex es mantindrà o creixerà. Per tant, caldrà preveure que la població 

jove de Begues continuarà tenint un pes important, quantitativament parlant, en el si de la 

població del municipi. 

 

Naturalesa de la població 

Pel que fa a la naturalesa de la població, Begues no presenta dades significatives, més enllà 

d’un canvi (que es dona a tots els àmbits analitzats) de la naturalesa específica de la població 

jove si la comparem amb el total de la població. El percentatge de joves d’origen estranger és 

més alt que no pas si el percentatge el mirem amb el total de la població. Malgrat això, aquest 

percentatge està per sota del comarcal i molt allunyat del percentatge català. Podem 

concloure, doncs, que Begues és un municipi amb poca població (jove) migrada. Com recullen 

les dades, aquesta població migrada (tant jove com la no jove) és d’origen europeu 

(comunitari) i d’Amèrica del Sud.  

 

Trajectòria Educativa 

En relació a  les dades educatives, més enllà d’analitzar les taxes de graduació tant d’ESO com 

de Batxillerat que hi ha a la comarca en el cas de l’educació formal en destaquen alguns trets 

en concret, principalment:  

- La realitat existent fa que el jovent hagi de completar la seva formació post-obligatòria fora 

de Begues. Aquest fet genera aspectes negatius però també oportunitats. D’una banda, les 

relacions socials i de lleure es realitzen fora del municipi i això genera un poble amb poca 

activitat setmanal (sempre parlant del col·lectiu jove). Però de l’altra, les connexions socials i 

relacionals del jovent s’amplien a altres àmbits i espais, potenciant les seves pròpies capacitats 

i autonomies.   

- La potencialitat dels equipaments existents però la poca utilització que en fan els i les joves. 

Sobre els equipaments cal remarcar la necessitat d’ajustar els horaris a les demandes 

concretes que pot fer la població jove, potenciant així el seu ús per part del propi col·lectiu. 

- Hi ha una manca d’oferta formativa no reglada que vagi més enllà dels cursos de lleure o 

similars i que complementi l’oferta existent des de una vessant informal. De manera que 

s’estaria treballant a part de la vessant formativa, la vessant d’arrelament al municipi.  

 

Trajectòria Laboral 

L’atur juvenil registrat a Begues és insignificant si mirem les dades numèriques exclusivament, 

ja que en una població d’aquestes dimensions, és normal que els índex d’atur registrat siguin 

petits. En aquest sentit, cal incidir en les dificultats estructurals i que van associades al col·lectiu 

jove, com són la precarietat laboral i les dificultats d’accés a una primera feina. Amb les 

aportacions fetes dels grups de treball en podem destacar els següents trets: 

- El jovent són conscients de les dificultats actuals del mercat de treball però creuen que 

per segons quin tipus de feina o època de l’any més o menys es pot treballar.  

- Reconeixement de la importància dels projectes vinculats a pràctiques curriculars o a 

projectes provinents d’altres administracions. Però cal fer un incís en la població amb 

menys dificultats d’accés a aquest tipus de projectes.  

- Necessitat de donar cobertura des de la pròpia administració a aquelles persones joves 

que estan buscant una primera feina i que tenen uns perfils acadèmics baixos.  

Amb tot, la percepció general és que les problemàtiques laborals no és un dels principals temes 

que preocupi a la població juvenil del municipi.  
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Emancipació familiar (habitatge) 

Sobre les conclusions pel que fa a l’habitatge, hi ha una idea que sobresurt i és el preu elevat 

del lloguer al municipi. És una realitat que els i les  joves perceben com a difícil de superar i 

malgrat les polítiques que ja es realitzen per part de l’administració local, aquestes no són 

suficients.  

Com hem vist, el col·lectiu jove viu la seva primera “emancipació” per estudis o feina lluny del 

nucli familiar i si no hi ha unes facilitats pel retorn, aquests joves es queden allà on han fet vincle. 

Aquest fet podria comportar, a la llarga, que Begues depengui de l’arribada de població de 

fora del municipi.  

L’existència d’un pla d’habitatge pot ajudar a planificar i preveure les necessitats i el pla local de 

joventut haurà de vetllar per incorporar les necessitats del col·lectiu jove en les properes accions 

que es plantegin.      

 

Vida saludable 

Begues és un municipi, en general, saludable, on es valora principalment les potencialitats de 

l’entorn així com el suport que poden donar les entitats esportives alhora de practicar un esport. 

Aquest seria doncs, un dels principals factors a tenir en compte alhora de desenvolupar 

polítiques pel jovent i que potenciïn aspectes saludables.  

 

Pel que fa a conductes de risc, si que hi ha, com en d’altres municipis catalans, un consum de 

tòxics, principalment d’alcohol i de cànnabis, així com de consum de tabac vinculat a l’oci 

nocturn i a la diversió. És en aquest aspecte on es considera important i necessari continuar 

treballant. Com a punts forts, el fet de tenir un pla de prevenció sobre addiccions ajuda a 

promoure hàbits saludables i a treballar per detectar les problemàtiques que puguin sorgir 

d’aquests consums.    

 

Més enllà del pla de prevenció i la detecció de necessitats, es valora que les diverses accions de 

sensibilització i intervenció vers temàtiques de salut s’han de mantenir i potenciar i en això, el 

pla de prevenció pot ajudar a establir estratègies i a planificar les intervencions en matèria de 

salut. És important doncs, que és mantingui el paper clau de la regidoria de joventut, en el 

marc d’aquest pla de prevenció.   

 

Cultura i oci juvenil 

Sobre les activitats d’oci i culturals, es valora el potencial de les activitats, sobretot festives, que 

es fan al poble. Alhora es reclamen més espais lliures i ampliar l’oferta d’activitats que 

actualment s’està fent, ja que es reconeix que està molt vinculada a l’oci nocturn. En aquest 

sentit, podem concloure que les necessitats del col·lectiu jove vers l’oci es centren en: 

- Ampliar l’oferta d’activitats d’oci (sobretot en aquelles moments on el col·lectiu jove és 

present al poble - caps de setmana i a l’estiu-). 

- La necessitat de tenir un espai de trobada entre el jovent sense que hagi de ser un 

espai exclusivament dinamitzat o dirigit. Els equipaments existents no acaben de donar 

resposta a aquesta necessitat i per tant caldria complementar les infraestructures 

culturals i de lleure, amb alguna que pugui donar resposta a les persones joves.   

- Promoure les accions existents que fomenten la implicació i participació dels joves en 

activitats del municipi. Continuar treballant per impulsar el carnet jove i que aquest 

arribi a les persones joves i aprofundir en la creació de nous projectes culturals i d’oci 
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que vagin més enllà de l’oci nocturn. 

Participació i associacionisme 

Es posa en evidència que hi ha pocs joves vinculats a entitats i que la participació en general 

és baixa i a més realitzada pels mateixos individus. La majoria d’entitats que hi ha al municipi 

les formen adults i gent gran malgrat hi ha l’existència d’una entitat exclusivament juvenil i que 

té força vinculació amb certes activitats que es desenvolupen al poble.     

 

Una de les conclusions que podem extreure’n de l’anàlisi sobre la participació i 

l’associacionisme a Begues és que cal potenciar el treball que s’està fent a la base, amb el 

consell d’infants i establir un consell de joves aprofitant que ja hi ha una entitat juvenil al 

municipi. Això permetria generar nous canals de relació i comunicació amb l’Ajuntament i 

incrementar les polítiques participatives vers els joves i així de retruc incrementar la implicació 

del jovent en la vida social i cultural del municipi.  

 

Cohesió social i territorial 

Sobre les conclusions de cohesió social i territorial, podem detallar que les necessitats 

detectades giren entorn a la mobilitat i a la necessitat de tenir un espai pel col·lectiu jove.  

També, a Begues, com en d’altres municipis propers, hi ha la problemàtica vers la mobilitat 

exterior (fora del propi municipi) i les opinions expressades així ho manifesten, principalment 

en la necessitat d’ampliar horaris en segons quines franges horàries i també en segons quins 

dies. Ja s’ha fet feina en tant en quant Begues forma part de l’àrea metropolitana però cal 

treballar per incorporar millores que tant les persones joves com la població en general, troba 

necessàries.     

  

Impacte Covid 

Com ja s’ha esmentat la diagnosi d’aquest PLJ es va realitzar just abans de la irrupció de la 

covid-19 en les nostres vides. Per aquest motiu s’annexa al final d’aquest PLJ l’enquesta que va 

realitzar l’Observatori Català de la Joventut realitzada entre l’11 i el 15 d’abril a una mostra 

representatives de joves residents a Catalunya d’entre 25 i 34 anys.  

Les dades de l’informe reforcen la percepció que la joventut està sent el col·lectiu més afectat 

per l’impacte de la pandèmia. Però els resultats també mostren una vivència diferent de la 

situació entre les persones joves de menys edat (de 16 a 24 anys) i les de més (de 25 a 34 anys). 

El col·lectiu d’entre 16 i 24 anys està afectat com a població dependent, no autònoma. Les 

persones joves que treballaven dins d’aquest grup d’edat han sigut les que han tingut 

l’afectació més alta ja que la gran majoria han vist  deteriorada la seva situació econòmica i 

expliquen que tenen dificultats per arribar a finals de mes. Dos terços de gent d’aquest grup 

d’edat expressen que tenen dificultats per dormir arran de la pandèmia. Els indicadors d’estat 

d’ànim  obtenen en aquesta franja d’edat els pitjors resultats (tristesa, angoixa, avorriment i 

incertesa). 

Pel que fa al grup d’entre 25 i 34 anys tenen una situació de dependència inferior. Entre els 

que treballaven, una quarta part està en situació d’atur o ERO/ERTO.  Més de la meitat viuen 

en llars on els ingressos s’han vist reduïts.  Els estats d’ànim negatius, les dificultats per dormir i 

la percepció de poca capacitat personal i de dificultats davant el confinament són 

problemàtiques altes en aquest col·lectiu. 

El conjunt de la joventut és el grup que més pateix pel seu futur, més de la meitat del col·lectiu, 

i el més pessimista respecte a les conseqüències econòmiques de la pandèmia.  
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2.2. ORIENTACIONS 

 

A partir de les conclusions que s’extreuen de la diagnosi s’han considerat tot un seguit 

d’orientacions encarades al desenvolupament del Pla Local de Joventut.  

La diagnosi de la realitat juvenil de Begues ha posat sobre la taula la realitat d’un col·lectiu, al 

qual el nou PLJ haurà de donar resposta. Les necessitats detectades així com les conclusions 

que s’han exposat han de permetre continuar fent un treball profund per tal de resoldre i 

intervenir vers les mancances que la diagnosi ha aflorat. 

 

És per això que es proposen algunes línies estratègiques d’intervenció, que han de donar unes 

pautes orientatives per a la redacció del disseny de la intervenció. Aquests línies d’intervenció, 

exposen en termes generals aquelles idees base sobre les que haurà de girar el nou pla local, 

però sent conscients que les intervencions en són moltes més.  

 

S’exposen doncs, els punts claus o estratègics que haurà de desenvolupar-se en la fase de 

disseny del nou PLJ de Begues: 

 

Un pla local que faciliti un espai jove com a referent de les polítiques de joventut. Un espai que 

potenciï la formació no reglada, l’assessorament i la informació en les polítiques d’emancipació 

(educació, treball i habitatge) del jovent.  

 

Un pla local que incorpori la creació o gestió d’un espai transversal que permeti al col·lectiu 

jove desenvolupar les seves activitats culturals i participatives.  Això permetria potenciar un espai 

relacional entre el col·lectiu jove i alhora generar noves dinàmiques culturals, d’oci i de lleure, 

que a la llarga permetrien implicar més al jovent en la vida comunitària de Begues.  

 

Un pla local que treballi per la incorporació d’una perspectiva jove en la necessitat de crear 

habitatge pel col·lectiu i que vetlli per la incorporació de formes alternatives a l’habitatge com 

a possible solució a la problemàtica de l’alt preu dels lloguers. Aquest nou pla, hauria de 

generar sinèrgies entre els diversos actors del municipi (tant públics com privats) i potenciar 

polítiques d’accés a l’habitatge.  

 

Per tal d’optimitzar l’aplicació d’aquest pla i de consolidar les polítiques de joventut al municipi 

és necessari plantejar la necessitat d’ampliar l’equip professional del Departament de Joventut. 
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3. Bases del Pla  
La redacció del nou Pla Local de Joventut permet continuar impulsant les polítiques locals de 

joventut a Begues amb la definició d’un marc estratègic que afronti el reptes de futur del jovent. 

Però per tal de dibuixar aquest horitzó es necessari definir quina és la missió, visió i valors del 

marc estratègic. 

 

3.1. MISSIÓ, VISIÓ, VALORS (REGIDORIA JOVENTUT) 

 

La missió, visió i valors de la Regidoria de Joventut constitueixen el primer element del disseny 

que cal definir per desenvolupar les polítiques de joventut durant els pròxims anys. Aquests 3 

elements configuren el cos conceptual de la Regidoria i han d’esdevenir pautes útils per a 

definir el contingut d’aquest document i el desenvolupament de les actuacions al llarg dels 

propers anys.  

La missió de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Begues  consisteix en coordinar i/o 

desenvolupar les polítiques adreçades a les persones d’una franja d’edat compresa entre els 

14 i els 29 anys, tot i que també hi ha actuacions que abasten altres edats, com per exemple 

joves adolescents d’entre 12 i 14 anys. 

La Regidoria de Joventut també esdevé de dinamitzadora de les inquietuds i iniciatives 

promogudes pel col·lectiu de joves, ja sigui de forma individual o bé mitjançant 

l’associacionisme juvenil, posant a l’abast dels i les joves serveis de qualitat i proximitat que 

cobreixin les seves necessitats i acompanyin en el seu procés de transició cap a la vida adulta. 

Pel que fa la visió, el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Begues ha de ser el punt de 

referència per a les persones joves del municipi, tant pel que fa als recursos d’orientació i 

acompanyament, com als de foment de l’associacionisme juvenil i la participació.  

Per tant, reforçar el vincle amb el jovent de Begues i la coordinació amb la resta d’agents 

vinculats al desenvolupament de les polítiques de joventut al municipi esdevé una aposta clara 

per als propers anys.  

Per fer-ho caldrà, per una banda,  incorporar i/o consolidar la perspectiva juvenil a la resta de 

departaments del municipi, i, per altra banda, millorar els recursos i serveis que s’ofereixen als i 

les joves de Begues. 

Finalment, els valors són aquell conjunt de principis, creences corporatives i compartides que 

inspiren, regeixen i regulen el funcionament i la gestió de l’organització. En el cas de la 

Regidoria Joventut defineixen o volen definir la seva actuació els següents:  

- Integralitat: Les necessitats de les persones joves són diverses i s’engloben en àmbits 

també diferents. Per aquest motiu és necessari que l’actuació en polítiques de joventut 

fomenti la implicació, coordinació i treball en xarxa amb altres departaments municipals 

i agents que actuïn en el territori. 

- 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, 
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opció sexual o qualsevol altra condició o circumstància personal o social. 

- 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.  

- Transformació: Cal afavorir l’apoderament de les persones joves i els processos de 

mobilització social perquè les polítiques de joventut siguin realment transformadores i 

tinguin impacte en la societat. 

- Participació: S’ha de construït una cultura participativa i facilitar que les persones joves, 

en els diferents àmbits socials, es puguin vincular als processos de presa de decisions. 

- Coresponsabilitat: S’ha de cedir capacitat de decisió i gestió sobre els afers públics i 

potenciar la coresponsabilitat en el seu exercici. La gent jove ha de poder participar en 

les polítiques públiques, ja sigui per si mateixos o per mitjà d’entitats. 

- 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. 

- Proximitat: Per millorar l’aplicació de polítiques de joventut adequades a cada territori i 

a cada col·lectiu, ha de promoure el disseny i l’aplicació de solucions des dels centres 

de decisió situats a prop de les persones joves.  

- Eficàcia, eficiència i 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. 

 

3.2. EIXOS ESTRATÈGICS 

 

Amb aquest nou Pla Local es vol consolidar les polítiques locals de joventut al municipi que ja 

es van iniciar a l’anterior pla i introduir noves actuacions que donin resposta a les necessitats 

detectades a la diagnosi.  

Per dur-les a terme s’han definit 3 eixos principals d’actuació en els quals estan agrupats els 

programes i actuacions concretes que es desenvoluparan al llarg dels pròxims 4 anys. Aquestes 

línies estratègiques han estat dissenyades a partir de la informació recollida en la diagnosi, així 

com del dels criteris tècnics marcats per la Regidoria de Joventut. 

Les línies estratègiques responen a la necessitat d’ordenar els àmbits que cal treballar i prioritzar 

els eixos d’actuació, per tal de garantir un desenvolupament òptim i efectiu del programes i 

satisfer les necessitats de les persones joves del municipi. 

Els 3 eixos d’actuació del Pla Local de Joventut 2021-2024 són els següents: 

Eix 1: Créixer a Begues. Acompanyament en l’emancipació i les transicions juvenils  

Eix 2: Gaudir a Begues. Participació, cohesió social i vertebració territorial 

Eix 3: Connectar-se a Begues. Comunicació i transversalitat 
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OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

Dins de cada un d’aquests 3 grans s’han definit i incorporat els objectius generals del Pla Local 

de Joventut 2021-2024  que són els següents: 

Eix 1: Créixer a Begues. Acompanyament en l’emancipació i les transicions juvenils  

- Acompanyar al col·lectiu  adolescent i jove en el seu procés vital oferint-los informació, 

orientació, assessorament i recursos que els proporcioni l’adquisició d’habilitats i eines 

necessàries per la realització dels seus projectes vitals i la transició a la vida adulta. 

- Facilitar i afavorir el desenvolupament formatiu de les persones joves del municipi. 

- Facilitar i afavorir l’accés al mercat laboral de les persones joves del municipi. 

- Facilitar i afavorir l’emancipació i l’accés a l’habitatge de les persones joves del municipi. 

Eix 2: Gaudir a Begues. Participació, cohesió social i vertebració territorial 

- Incorporar una perspectiva jove en les polítiques municipals sobretot en els àmbits 

d’habitatge i ocupació 

- Impulsar una oferta cultural i d’oci adequada als interessos i a les demandes de les 

persones joves i on la participació hi jugui un paper destacat. 

- Oferir suport, orientació i acompanyament a les entitats i grups juvenils per contribuir 

a apoderar-los i que esdevinguin un actor juvenil de referència en el territori 

- Oferir alternatives d’oci al temps lliure 

- Garantir l’accés universal als serveis per part de totes les persones joves del municipi, 

treballant per la inclusió i la cohesió social d’aquelles persones i/o col·lectius més 

desafavorits i fomentant els espais d’interrelació entre els i les joves 

- Promoure valors, hàbits i conductes saludables entre les persones joves 

- Desenvolupar recursos per a fomentar i sensibilitzar les persones joves en temes 

vinculats a la igualtat 

- Oferir recursos per millorar la mobilitat del col·lectiu jove des d’una vessant sostenible 

Eix 3: Connectar-se a Begues. Comunicació i transversalitat 

- Generar vincle, proximitat i escolta activa amb el col·lectiu jove del municipi 

- Incorporar el treball transversal i interdepartamental, creant mecanismes de 

coordinació eficients i posant en comú els recursos desenvolupats des dels diversos 

departaments i associacions que treballin amb i per al jovent. 

  



 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 
Ajuntament de Begues       | 16 

 
 
 

 

 

4. Les propostes  
Amb les conclusions de la diagnosi, el disseny dels eixos estratègics i la concreció dels objectius 

estratègics s’inicia la fase de propostes.  

Les propostes s’han recollit a partir dels grups de discussió realitzats amb joves i les reunions 

amb els diferents agents vinculats a les polítiques de joventut. Aquestes trobades, realitzades 

entre finals del 2020 i inicis del 2021,  no han pogut ser presencials sinó que s’han fet de forma 

telemàtica degut a la covid-19 i ha suposat un repte afegit i una dificultat més. En aquest sentit 

comentar que ens hagués agradat una participació juvenil més àmplia i representativa i que 

hagués tingut una presència més continuada en els altres aspectes del disseny del pla. Però 

amb les dificultats causades per la covid i la necessitat de tenir enllestit el pla a inicis del 2021, 

han sigut 2 aspectes que han tingut molt de pes alhora d’establir les prioritats pel disseny del 

PLJ. 

Aquest conjunt de propostes, més o menys elaborades, juntament amb les actuacions que ja 

s’estaven realitzant, han servit de base per la definició del programes que es descriuen a 

continuació.  
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5. Els programes  
Arribats a aquest apartat del Pla s’esdevé clau la necessitat de concretar els objectius prioritaris 

anteriorment fixats en programes i actuacions que, a la vegada, donin resposta al conjunt de 

necessitats i propostes que han sorgit a la fase de diagnosi.  

Els programes, doncs, són el conjunt coordinat i ordenat d’actuacions que es duran a terme 

en matèria de joventut durant la vigència del Pla. Persegueixen els mateixos objectius generals 

abans mencionats però tenen l’especificitat d’aterrar-los i concretar-los ja que aborden, 

específicament, com donar sortida a les necessitats juvenils. 

Cada un dels programes incorpora un actuacions concretes que seran les accions pràctiques 

a través de les quals es treballarà per assolir els objectius definits per cada un dels eixos. 

 

5.1. Esquema global 

 

A continuació es mostra en una taula el conjunt de programes i projectes pensats per abordar 

de manera concreta les necessitats del jovent de Begues. Com es pot observar estan 

diferenciats en els 3 eixos de treball. Alguns d’aquests projectes ja es realitzen actualment però 

es considera necessari la seva continuïtat. Fruit de les propostes aportades pel jovent en la fase 

de diagnosi i del treball conjunt amb la resta de regidories de l’ajuntament en la fase de 

diagnosi i de disseny, s’han incorporat noves propostes d’actuació.  

Aquest conjunt d’actuacions seran descrites posteriorment mitjançant unes fitxes on 

s’especificaran les característiques de cada una de les actuacions plantejades. 

EIX ÀMBIT ACTUACIONS 

Eix 1 Créixer a Begues 

Acompanyament en 

l'emancipació i les 

transicions juvenils 

Transversal 1.1.1 Punt Jove Begues 

Formació 

1.2.1 Mini saló de l'ensenyament 

1.2.2 Aules d'estudi 

1.2.3 Tallers d'estudi assistit / Projecte Brúixola 

1.2.4 Curs de monitors/es de lleure subvencionats 

Ocupació 

1.3.1 Xarxa TET (Transició escola-treball) 

1.3.2 Referents d'Ocupació Juvenil 

1.3.3 Joves en pràctiques  

1.3.4 L'aventura del món laboral 

1.3.5 Quina feinada! (tallers de curta durada i 

emprenedoria) 
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1.3.6 Borses de treball 

Habitatge 
1.4.1 Habitatges protecció oficial per joves 

 
1.4.2 Alternatives d'habitatge 

EIX ÀMBIT ACTUACIONS 

 

Eix 2 Gaudir a Begues 

Participació, cohesió 

social i vertebració 

territorial 

  

  

  

  

  

  

  

Participació 

2.1.1 Amb la teva veu! 

2.1.2 Assemblea Jove // Taula Jove 

2.1.3 Pressupostos Participatius 

2.1.4 Vadecactus 

2.1.5 Suport a les penyes 

Cultura i oci 

2.2.1 La Greska Freska (oci nocturn alternatiu) 

2.2.2 Per fi és divendres! 

2.2.3 Cicle festiu 

2.2.4 Bucs d'assaig 

2.2.5 Joves pel Nadal 

Cohesió 

Social 

 

2.3.1 Carnet Jove Begues 

2.3.2 Beques activitats esportives 

Vida 

saludable 

2.4.1 Fem pinya 

2.4.2 Veure abans de beure 

2.4.3 SIFA 

2.4.4 Curs d'agents salut juvenil 

2.4.5 Salut-escola 

2.4.6 IV Pla Local d'addiccions 

2.4.7 Sensibilització SIDA 

2.4.8 Som Nit / Festa la Teva 

Igualtat 

2.5.1 Esport en femení 

2.5.2 Juguem totes 

2.5.3 Generem igualtat / Quan l'amor fa mal 

2.5.4 Xarxa de violència de gènere 

2.5.5 Punt Lila 

2.5.6 Perspectiva de gènere al PLJ 

Mobilitat 
2.6.1 Transport nit 

2.6.2 Dinamitzar compartir cotxe 

  2.6.3 Ampliació Carril-Bici 
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En total són 50 actuacions les que es proposen, de les quals 26 ja s’estan realitzant actualment 

i s’ha decidit donar-li continuïtat, i 24 (a la taula, marcades en verd) són noves propostes 

d’actuació per implementar al llarg dels propers 4 anys. 

 

5.2. EIX 1 CRÉIXER A BEGUES. ACOMPANYAMENT EN 

L’EMANCIPACIÓ I LES TRANSICIONS JUVENILS 

 

En aquest eix es troben tots aquells programes i actuacions que, d’una manera o altra, 

contribueixen a que les persones joves de Begues puguin començar a realitzar i construir el 

seu projecte de vida en els àmbits d’educació, formació i habitatge. 

  

Cooperació 

2.7.1 Ser cooperant 

2.7.2 Tenim drets, teixim llibertats 

2.7.3 Tallers intergeneracionals (gent gran) 

Transversal 2.8.1 Punt Jove Begues 

EIX ÀMBIT ACTUACIONS 

Eix 3 Connectar-se a 

Begues Comunicació i 

transversalitat 

 

Transversal 

 

Participació  

3.1.1 Web Punt Jove 

3.1.2 A les xarxes! 

3.1.3 Antenes informatives 

3.2.1 Les coordis 
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1.1.1. Punt Jove Begues 

 

 

Àmbit Transversal 

 
  Objectius 

General 

Acompanyar als adolescents i joves en el seu procés 
vital oferint-los informació, orientació, assessorament i 
recursos que els proporcioni l’adquisició d’habilitats i 
eines necessàries per la realització dels seus projectes 
vitals i la transició a la vida adulta. 

Específic 

Convertir el Punt Jove en l’espai de referència per a les 
persones joves del municipi per a realitzar les seves consultes o 
rebre informació sobre qüestions relacionades amb la 
formació, ocupació, habitatge o salut. 

 

Descripció 

El Punt Jove Begues, situat actualment a la planta baixa del Centre 
Cívic El Roure,  està compost per un despatx per a realitzar accions 
d’informació, orientació i assessorament, i una sala al costat amb 
taules i ordinadors com a zona de treball i auto-consulta.  
Des d’aquest espai s’ha de realitzar la tasca derivació cap a d’altres 
serveis si fos necessari i continuar amb l’acompanyament.  

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora - 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Tècnic/a auxiliar joventut 

Infraestructures Punt Jove situat al Centre Cívic El Roure 

Econòmics 0 €  

 

Indicadors 

d’avaluació 
Nombre i tipus de consultes i assessoraments realitzats 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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1.2.1  Mini-saló de l’ensenyament 

 

 

Àmbit Formació 

 
  Objectius 

General 
Facilitar i afavorir el desenvolupament formatiu de les 
persones joves del municipi. 

Específic 

Posar a l’abast dels i les joves tota la informació sobre 

opcions educatives. 

Acompanyar als i les joves en la tria d’itineraris educatius. 

 

Descripció 

En el Punt Jove es posarà  a disposició dels i de les joves del municipi 

l’oferta educativa del Saló de l’Ensenyament de Barcelona perquè 
puguin fer auto-consulta o demanar orientació personalitzada. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Educació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi  

Infraestructures Punt Jove Begues 

Econòmics 500 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Quantitatius: 

- Nombre de consultes i orientacions realitzades per edat i 

gènere. 

Qualitatius 

- Valoració de la satisfacció per part dels/de les joves i dels 

agents implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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1.2.2  Aules d’estudi 

 

 

Àmbit Formació 

 
  Objectius 

General 
Facilitar i afavorir el desenvolupament formatiu de les 
persones joves del municipi. 

Específic 

Oferir un espai d’estudi als/a les joves en èpoques 

d’exàmens. 

Ampliar l’horari de la biblioteca com a servei d’aules 
d’estudi normalitzades. 

 

Descripció 

Ampliació de l’horari d’obertura de la biblioteca per tenir un espai 

d’estudi i consulta en èpoques d’exàmens per cobrir les mancances 
dels/de les joves que no disposen a casa de les condicions òptimes 
per a la preparació d’exàmens. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Educació, Biblioteca La Ginesta 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans 1 persona contractada per la gestió del servei  

Infraestructures Biblioteca La Ginesta 

Econòmics 3.500 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Quantitatius: 

- Nombre de dies d’obertura 

- Nombre de joves assistents 

- Dies i horaris de més afluència 

Qualitatius 

- Valoració de la satisfacció per part dels/de les usuaris/es i dels 

agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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1.2.3. Tallers d’estudi assistit – Projecte Brúixola 

 

 

Àmbit Formació 

 
  Objectius 

General 
Facilitar i afavorir el desenvolupament formatiu de les 
persones joves del municipi. 

Específic 

Donar eines i recursos als/les joves per millorar les seves 

capacitat en l’estudi. 

Garantir l’èxit educatiu de les persones joves en situació de 
risc social. 

 

Descripció 

Servei de suport educatiu per treballar necessitats educatives dels/de 
les joves, oferint-los un espai amb monitor/a que els fa suport 
acadèmic. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Serveis Socials – Càritas Baix Llobregat 

Col·labora 
Educació, Joventut, Centres de secundària, 

Càritas Baix Llobregat 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal contractat per Càritas 

Infraestructures 
Menjador a Centre Cívic més sessions a 

instal·lacions de la parròquia 

Econòmics 
Aportació econòmica per a pagament de 

menjador de joves. 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de joves que participen del recurs, per gènere i edat. 

- Indicadors qualitatius: 

- Valoració per part dels/de les joves (qüestionari de satisfacció) 

- Valoració dels agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Centres educatius, Serveis Socials 
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1.2.4. Curs de monitor/a de lleure educatiu subvencionat 

 

 

Àmbit Formació 

 
  Objectius 

General 
Facilitar i afavorir el desenvolupament formatiu de les 
persones joves del municipi. 

Específic Oferir formació en l’àmbit del lleure educatiu als/les joves 

 

Descripció 
Realització d’un curs subvencionat de monitor/a de lleure cada 1 o 2 
anys, que permeti obtenir la titulació oficial. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Ocupació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Professorat contractat empresa externa 

Infraestructures 1 sala al Centre Cívic El Roure 

Econòmics 1.000 €  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Quantitatius: 

- Nombre de cursos oferts 

- Nombre de joves inscrits/es 

 

Canals de 

difusió 

Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials, Cartellera, Ràdio Begues, Butlletí 

Municipal 
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1.3.1 Xarxa de transició Escola - Treball 

 

 

Àmbit Ocupació 

 
  Objectius 

General 
Facilitar i afavorir l’accés al mercat laboral de les persones 
joves del municipi. 

Específic 

Impulsar i crear la Xarxa. 

Atendre als i les joves com a col·lectiu que pot ser objecte 

d’exclusió social. 

Coordinació amb els diferents agents que actuen al 
territori per afavorir el treball en xarxa. 

 

Descripció 

Xarxa de treball entre diversos professionals que serveis per promoure 
i facilitar la coordinació i cooperació entre els diferents serveis, entitats, 
agents i centres d’ensenyament secundari que intervenen en els 
processos d’orientació, formació dels i les joves, per tal de facilitar la 
seva transició de l’escola al món laboral. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Educació, Serveis Socials i Ocupació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans 
Personal tècnic propi de joventut, serveis socials, 

educació i ocupació 

Infraestructures Sala de reunions 

Econòmics 0 €  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Quantitatius: 

- Nombre de reunions per impulsar i crear la Xarxa 

- Nombre d’agents implicats 

- Nombre de joves que participen a la Xarxa, per sexe, edat i 

estudis. 

Qualitatius 

- Valoració de la satisfacció per part dels/de les joves  i dels 

agents implicats 

- Valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials, Butlletí Municipal 
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1.3.2.  Referents d’Ocupació Juvenil 

 

 

Àmbit Ocupació 

 
  Objectius 

General 
Facilitar i afavorir l’accés al mercat laboral de les persones 
joves del municipi. 

Específic 

Renovar el conveni amb el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat per oferir el Programa de Referent d’Ocupació 

Juvenil al municipi. 

Oferir els recursos adequats en funció de les persones 
ateses 

 

Descripció 

El Programa de Referents d’Ocupació Juvenil pertany al programa de 
Garantia Juvenil emmarcat en les polítiques d’ocupació del SOC. 
S’encarreguen de fer una atenció altament especialitzada en matèria 
laboral donant a conèixer el seu servei a les persones joves del 
municipi i realitzant assessorament i orientació individual o col·lectiva. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Ocupació i  Referents d’Ocupació Juvenil 

Col·labora Educació, Serveis Socials i Joventut 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans 
Personal de referents d’ocupació juvenil del 

Consell Comarcal del Baix Llobregat 

Infraestructures Sala de reunions centre cívic 

Econòmics 1.500 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Quantitatius: 

- Nombre de derivacions realitzades 

- Nombre de reunions de coordinació 

- Nombre de joves que han utilitzat el servei, per sexe, edat i 

estudis. 

Qualitatius 

- Valoració de la satisfacció per part dels/de les joves  i dels 

agents implicats 

- Valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials, Butlletí Municipal 
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1.3.3.  Joves en pràctiques  

 

 

Àmbit Ocupació 

 
  Objectius 

General 
Facilitar i afavorir l’accés al mercat laboral de les persones 
joves del municipi. 

Específic 

Continuar participant en la convocatòria del programa 

joves en pràctiques de garantia juvenil 

Oferir oportunitats laborals a les persones joves del 
municipi 

 

Descripció 
És un programa impulsat i subvencionat pel SOC per incentivar la 
contractació de joves en pràctiques remunerades durant 6 mesos. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Ocupació  

Col·labora Joventut i Recursos Humans 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Ocupació 

Infraestructures - 

Econòmics Subvencions 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Quantitatius: 

- Nombre de places sol·licitades 

- Nombre de places atorgades 

- Nombre de joves que han presentat la seva candidatura, per 

sexe, edat i estudis. 

Qualitatius 

- Valoració de la satisfacció per part dels/de les joves  i dels 

agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials, Butlletí Municipal 
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1.3.4. L’aventura del món laboral 

 

 

Àmbit Ocupació 

 
  Objectius 

General 
Facilitar i afavorir l’accés al mercat laboral de les persones 
joves del municipi. 

Específic 

Donar a conèixer els diferents serveis i recursos que tenen 

els i les joves al seu abast en el seu camí cap al món laboral. 

Afavorir l’autonomia dels/de les joves en el seu procés de 
transició escola-treball. 

 

Descripció 

Presentació als i les alumnes de 3r i 4t ESO dels serveis d’orientació 

laboral existents a Begues (SOL, Punt Jove i Referents d’Ocupació 
Juvenil)  perquè coneguin de primera mà la seva utilitat i facilitar el 
vincle per si necessiten fer-ne ús. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut i Referents d’Ocupació Juvenil 

Col·labora Ocupació, Educació  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans 
Tècnic/a  joventut i ocupació, Referent 

d’ocupació juvenil 

Infraestructures Centres de Secundària 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de dinàmiques realitzades als centres 

- Nombre de joves estudiants que han demanat assessorament 

a algun dels serveis implicats 

Indicadors qualitatius: 

- Valoració de la satisfacció per part dels usuaris/usuàries i dels 

agents implicats. 

- Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats 

 

Canals de 

difusió 

Mailing a centres educatius, Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials, 

Butlletí Municipal 
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1.3.5. Quina feinada!  

 

 

Àmbit Ocupació 

 
  Objectius 

General 
Facilitar i afavorir l’accés al mercat laboral de les persones 
joves del municipi. 

Específic 

Oferir formació específica per als i les joves per millorar la 

seva ocupabilitat. 

Suport i foment de l’emprenedoria. 

 

Descripció 

Programació de petits cursets i tallers de formació ocupacional 

adreçats a joves per a dotar-los d’eines que els permetin augmentar la 
seva ocupabilitat. També es posarà especial èmfasi en el foment de 
l’emprenedoria. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Ocupació  

Col·labora Joventut 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Ocupació 

Infraestructures Aula polivalent centre cívic 

Econòmics 600 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de cursos proposats i realitzats 

- Nombre de joves que han participat en els cursos, per sexe, 

edat i estudis. 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció per part dels/de les joves  i dels 

agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials, Mailing 
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1.3.6. Borses de treball  

 

 

Àmbit Ocupació 

 
  Objectius 

General 
Facilitar i afavorir l’accés al mercat laboral de les persones 
joves del municipi. 

Específic 

Oferir un espai informatiu d’anuncis de feina dels i les joves 

del municipi.  

Penjar feines disponibles del municipi on les persones 
poden contactar per tenir una millor inserció laboral. 

 

Descripció 

Fer que hi hagi un espai a la web del Punt Jove on els i les joves 
puguin anunciar i oferir els seus serveis perquè tinguin una major 
visibilitat i un ràpid accés al món laboral, així com ofertes de feina del 
poble de Begues on poden optar la candidatura. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Ocupació i comunicació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal Propi 

Infraestructures Pàgina web 

Econòmics 0 €  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Quantitatius: 

- Nombre d’ofertes publicades 

- Nombre de visites a la web 

- Nombre de persones inscrites 

Qualitatius 

- Valoració de la satisfacció per part dels/de les joves  i dels 

agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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1.4.1.  Habitatges de protecció oficial per a joves  

 

 

Àmbit Habitatge 

 
  Objectius 

General 
Facilitar i afavorir l'emancipació i l'accés a l'habitatge de les 
persones joves del municipi. 

Específic 
Aconseguir que una gran part dels pisos de protecció 
oficial a Begues siguin reservats a joves. 

 

Descripció 
Espai de treball i coordinació amb Habitatge per determinar que un 
número determinat dels nous pisos de protecció oficial que s’han 
d’edificar vagin destinats a la població jove. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Habitatge 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal Propi 

Infraestructures - 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Quantitatius: 

- Nombre de pisos de pisos de protecció oficial destinats a 

joves. 

- Percentatge del nombre pisos de protecció oficial 

destinats a joves sobre el total. 

- Nombre de reunions de treball realitzades. 

Qualitatius 

- Valoració de la satisfacció per part dels/de les joves  i dels 

agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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1.4.2.  Alternatives d’habitatge  

 

 

Àmbit Habitatge 

 
  Objectius 

General 
Facilitar i afavorir l'emancipació i l'accés a l'habitatge de les 
persones joves del municipi 

Específic 
Informar i orientar als i les joves sobre diferents alternatives 
d’accés a l’habitatge. 

 

Descripció 
Programa de xerrades i tallers per donar informació i recursos als i les 
joves sobre diferents alternatives d’accés a l’habitatge com poden ser 
la masoveria urbana  o la copropietat. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Habitatge 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal Propi 

Infraestructures Centre Cívic El Roure 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Quantitatius: 

- Nombre de de tallers i xerrades realitzades 

- Nombre de joves assistents per gènere i edat. 

- Nombre de consultes realitzades pel PIJ sobre aquesta 

temàtica. 

Qualitatius 

- Valoració de la satisfacció per part dels/de les joves  i dels 

agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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5.3. EIX 2 GAUDIR A BEGUES. PARTICIPACIÓ, COHESIÓ 

SOCIAL I VERTEBRACIÓ TERRITORIAL 

 

En aquest eix s’inclouen els programes i actuacions que busquen fomentar la participació, la 

cohesió social i la inclusió de tot el col·lectiu de jove de Begues perquè puguin esdevenir 

ciutadans actius, crítics i de ple dret i, a la vegada, gaudir d’un desenvolupament de la vida 

juvenil plena. 
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2.1.1. Amb la teva veu! 

 

 

Àmbit Participació 

 
  Objectius 

General 
Impulsar una oferta cultural i d’oci adequada als interessos 
i a les demandes de les persones joves i on la participació 
hi jugui un paper destacat. 

Específic 
Identificar les necessitats i demandes dels diversos 
col·lectius juvenils i del personal tècnic municipal en relació 
a la programació, serveis i usos d’un futur espai jove. 

 

Descripció 

Procés participatiu per conèixer i identificar les necessitats i demandes 
de les persones joves del municipi en relació a la programació, serveis 
i usos d’un futur espai jove. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Participació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Empresa externa (Itinere) 

Infraestructures Plataformes on-line 

Econòmics 14.600 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de enquestes realitzades 

- Nombre de grups de discussió realitzats 

- Nombre de persones participants en les activitats, per edat i 

gènere. 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents 

implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.1.2. Assemblea Jove 

 

 

Àmbit Participació 

 
  Objectius 

General 
Impulsar una oferta cultural i d’oci adequada als interessos 
i a les demandes de les persones joves i on la participació 
hi jugui un paper destacat. 

Específic 

Fomentar la cultura participativa entre les persones joves. 

Crear un espai de trobada que fomenti la coresponsabilitat 
i la presa de decisions conjunta entre les persones joves de 
Begues i la regidoria de joventut. 

 

Descripció 

Espai de participació obert a totes les persones joves del municipi on 
es faci, entre d’altres aspectes, el seguiment, avaluació i revisió del Pla 
Local de Joventut. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Participació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal tècnic municipal  

Infraestructures Centre Cívic  

Econòmics 300 €  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de persones participants en el grup motor. 

- Nombre de reunions realitzades pel grup motor. 

- Nombre de persones assistents a l’assemblea, per edat i 

gènere. 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents 

implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.1.3. Pressupostos participatius joves 

 

 

Àmbit Participació 

 
  Objectius 

General 
Impulsar una oferta cultural i d’oci adequada als interessos 
i a les demandes de les persones joves i on la participació 
hi jugui un paper destacat. 

Específic 

Dissenyar i impulsar un programa de pressupostos 

participats per a joves. 

Afavorir l’autonomia de les persones joves i la seva 
implicació en el municipi. 

 

Descripció 

Disseny i realització de pressupostos participats per al 
desenvolupament de propostes socials, lúdiques culturals, etc, 
d’interès juvenil. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Participació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi  

Infraestructures Equipaments i espais municipals 

Econòmics Pendent a determinar 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de propostes presentades 

- Nombre d’activitats organitzades 

- Nombre de persones joves participants en les activitats, per 

edat i gènere. 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents 

implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.1.4. Vadeactus 

 

 

Àmbit Participació 

 
  Objectius 

General 
Oferir suport, orientació i acompanyament a les entitats i 
grups juvenils per contribuir a apoderar-los i que 
esdevinguin un actor juvenil de referència en el territori. 

Específic 

Reordenar els usos del Cactus perquè passi a ser d’ús 

exclusiu de l’esplai Uraka. 

Reubicar l’entitat 6tres9 en un nou espai. 

Redactar i signar nous convenis amb les entitats juvenils 
per al funcionament ordinari dels espais cedits i per a les 
seves activitats. 

 

Descripció 

Programa de suport a les entitats juvenils locals perquè puguin 
desenvolupar d’una manera més eficient el seu pla d’activitats, sense 
oblidar el suport a la possible creació de nous col·lectius juvenils. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Participació , Educació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal tècnic municipal  

Infraestructures Antic ambulatori Cactus 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de reunions realitzades  

- Nombre de convenis signats. 

- Nombre d’assessoraments realitzats 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents 

implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.1.5 Suport a les penyes 

 

 

Àmbit Participació 

 
  Objectius 

General 
Oferir suport, orientació i acompanyament a les entitats i 
grups juvenils per contribuir a apoderar-los i que 
esdevinguin un actor juvenil de referència en el territori. 

Específic 

Donar suport estructural i econòmic als i les joves que 

organitzen les Penyes per la Festa Major d’Estiu. 

Aconseguir augmentar el grau d’autonomia de la comissió 
de penyes per avançar cap a l’autogestió de l’activitat. 

 

Descripció 
Per la festa major d’estiu s’organitzen Les Penyes que és el principal 
punt de trobada i d’atracció de les persones joves.  

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Cultura 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal tècnic municipal  

Infraestructures Equipaments municipals 

Econòmics 8.000 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de reunions realitzades  

- Nombre de persones assistents a les reunions 

- Nombre de persones assistents a les Penyes 

- Nombre d’activitats organitzades a les Penyes 

- Nombre de persones implicades en l’organització de les 

activitats 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents 

implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.2.1.  La Greska Freska (Programació oci nocturn alternatiu) 

 

 

Àmbit Cultura i Oci 

 
  Objectius 

General Oferir alternatives d’oci al temps lliure 

Específic 

Oferir una programació lúdica, saludable i transversal que 

permeti cobrir els gustos i inquietuds d’un ampli ventall de 

joves. 

Dotar al jovent del municipi de coneixements i recursos 
per tal que assumeixin la responsabilitat conscient de la 
seva salut en un sentit global del terme. 

 

Descripció 

Programació, un cop al trimestre, d’activitats lúdiques a realitzar 
durant les nits de divendres i dissabte amb un marcat caràcter 
alternatiu i amb el denominador comú de la no presència d’alcohol ni 
consum de substàncies. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Cultura, Esports 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi  

Infraestructures Equipaments i espais municipals 

Econòmics 1.000 €  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre d’activitats organitzades 

- Nombre de persones joves participants en les activitats, per 

edat i gènere. 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents 

implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.2.2. Per fi és divendres! 

 

 

Àmbit Cultura i Oci 

 
  Objectius 

General Oferir alternatives d’oci al temps lliure 

Específic 

Fer del Punt Jove un espai de trobada i de referència per al 

jovent de Begues. 

Incentivar la participació perquè els joves es sentin 

protagonistes. 

Dinamitzar el Punt Jove. 

 

Descripció 
Programar, dissenyar o organitzar conjuntament amb els i les joves 
una activitat al mes els divendres a la tarda-vespre. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Cultura, Esports 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi  

Infraestructures Equipaments i espais municipals 

Econòmics 1.000 €  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre d’activitats organitzades 

- Nombre de persones joves participants en les activitats, per 

edat i gènere. 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents 

implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.2.3.  Cicle Festiu 

 

 

Àmbit Cultura i Oci 

 
  Objectius 

General Oferir alternatives d’oci al temps lliure 

Específic 

Dinamitzar la cultura festiva i de participació entre els i les 

joves de Begues. 

Incentivar els valors participatius i el sentiment de 
pertinença  

 

Descripció 

Programació de diverses activitats en relació al cicle festiu local (Festa 
Major d’Hivern i d’Estiu, Sant Joan, Halloween, Cap d’Any), comptant 
amb la participació dels i les joves en el disseny, organització i 
avaluació. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Cultura 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi  

Infraestructures Equipaments i espais municipals 

Econòmics 300 €  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre d’activitats organitzades 

- Nombre de persones joves participants en les activitats 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents 

implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.2.4. Buc d’assaig 

 

 

Àmbit Cultura i Oci 

 
  Objectius 

General Oferir alternatives d’oci al temps lliure 

Específic 

Dinamitzar el buc d’assaig petit del centre cívic El Roure. 

Oferir un servei de qualitat als i les joves. 

Promoure la cultura musical com alternativa d’oci 
saludable. 

 

Descripció 
El buc d’assaig petit és part de l’equipament del Centre Cívic El Roure. 
Es tracta d’un espai insonoritzat ideal per poder oferir als i les joves la 
possibilitat d’assajar amb els seus grups musicals. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Cultura 

Col·labora Joventut 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi  

Infraestructures Buc petit centre cívic 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de sol·licituds rebudes 

- Nombre de grups musicals que en fan ús. 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents 

implicats. 

 

Canals de 

difusió 

Pàgina web Punt Jove i del Centre Cívic, Xarxes Socials Canal Jove i 

Centre Cívic 
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2.2.5.  Joves pel Nadal 

 

 

Àmbit Cultura i oci 

 
  Objectius 

General Oferir alternatives d’oci al temps lliure 

Específic 
Donar suport estructural i econòmic al col·lectiu de Joves 
pel Nadal  

 

Descripció 

Joves pel Nadal és un col·lectiu de joves que s’encarreguen de 

l’organització de la Cavalcada de Reis amb el suport de la regidoria de 
Cultura. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Cultura i Joves pel Nadal 

Col·labora Cultura, Joventut  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi i voluntaris 

Infraestructures El Colomar 

Econòmics 0 €  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de joves participants 

- Nombre de reunions de coordinació i suport 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents 

implicats. 

 

Canals de 

difusió 

Pàgina web Punt Jove i del Centre Cívic, Xarxes Socials Canal Jove i 

Centre Cívic 
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2.3.1.  Carnet Jove Begues 

 

 

Àmbit Cohesió social 

 
  Objectius 

General 

Garantir l’universalisme i l’accés als serveis per part de totes 
les persones joves del municipi, treballant per la inclusió i la 
cohesió social d’aquells individus i/o col·lectius més 
desafavorits i fomentant els espais d’interrelació entre els i 
les joves. 

Específic 

Donar continuïtat al projecte. 

Augmentar el nombre de persones usuàries del carnet i el 

nombre de recursos i avantatges.   

Fer poble i augmentar el sentiment de pertinença. 

Apropar el teixit comercial local als i les joves. 

 

Descripció 

És un servei que ofereix, mitjançant el carnet, recursos i avantatges per 
als i les joves de Begues com per exemple descomptes en comerços 
locals o accés gratuït a activitats organitzades per l’Ajuntament. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Promoció econòmica, comunicació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Recursos propis  

Infraestructures - 

Econòmics 0 €  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Quantitatius: 

- Nombre de carnets realitzats per edat i gènere. 

- Nombre d’avantatges i recursos que s’ofereixen 

Qualitatius: 

- Valoració de la satisfacció per part dels/de les usuaris/es i dels 

agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials, Cartellera 
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2.3.2. Beques activitats esportives 

 

 

Àmbit Cohesió social 

 
  Objectius 

General 

Garantir l’universalisme i l’accés als serveis per part de totes 
les persones joves del municipi, treballant per la inclusió i la 
cohesió social d’aquells individus i/o col·lectius més 
desafavorits i fomentant els espais d’interrelació entre els i 
les joves. 

Específic 

Facilitar la realització d’activitats esportives de joves de 

famílies en situació de risc social. 

Treballar per la integració social de les persones joves 

Millorar la salut física, social i emocional dels i les joves. 

 

Descripció 

Es tracta de un suport econòmic per a facilitar l’accés de infants i joves 
en activitats esportives de famílies en situació econòmica desafavorida. 
Es fa seguiment de la inclusió dels participants a cada club. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Serveis socials 

Col·labora Clubs esportius del municipi 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Recursos propis i agents del territori 

Infraestructures Esportives 

Econòmics 1.000 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

- Nombre de beques 

- Integració de joves als clubs 

 

Canals de 

difusió 

Serveis socials informa a famílies en seguiment que poden ser 

beneficiàries. 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 
Ajuntament de Begues       | 46 

 
 
 

 

2.4.1.  Fem Pinya 

 

 

Àmbit Vida saludable 

 
  Objectius 

General 
Promoure valors, hàbits i conductes saludables entre les 
persones joves del municipi. 

Específic 

Prevenir el consum de tabac i de begudes energètiques 

entre les persones joves. 

Apropar els serveis del municipi on poden demanar 
informació sobre consums. 

 

Descripció 

Conjunt de tallers i xerrades informatives destinades a nois i noies de 
6è en horari extraescolar on s’aprofita per presentar diferents serveis 
del municipi on els poden ajudar sobre el consum de tabac i begudes 
energètiques. Actuació vinculada al Pla Local d’Addicions de Begues. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Serveis Socials 

Col·labora 
Educació, Joventut, Participació, Policia Local, 

Centres de primària, CAP, Biblioteca 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Recursos propis i agents del territori 

Infraestructures Centre Cívic, CAP, Biblioteca, Policia Local 

Econòmics 2.000 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de joves que participen del recurs, per centre 

educatiu 

Indicadors qualitatius: 

- Valoració per part dels/de les joves (qüestionari de satisfacció) 

- Valoració dels agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Centres Escolars 

 

 

 

 

 



 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 
Ajuntament de Begues       | 47 

 
 
 

 

2.4.2. Veure abans de beure 

 

 

Àmbit Vida saludable 

 
  Objectius 

General 
Promoure valors, hàbits i conductes saludables entre les 
persones joves del municipi. 

Específic 
Prevenir  sobre els riscos del consum d’alcohol entre les 
persones joves. 

 

Descripció 
Campanya informativa protagonitzada pels i les joves de Begues per 
conscienciar sobre els riscos del consum d’alcohol. Actuació vinculada 
al Pla Local d’Addicions de Begues. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Serveis Socials 

Col·labora Educació, Joventut i Comunicació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Recursos propis 

Infraestructures - 

Econòmics 3.000 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de joves que participen  

- Nombre de visualitzacions dels vídeos 

Indicadors qualitatius: 

- Valoració per part dels/de les joves participants (qüestionari de 

satisfacció) 

- Valoració dels agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.4.3. SIFA  (Servei d’Informació Familiar sobre les Addiccions) 

 

 

Àmbit Vida saludable 

 
  Objectius 

General 
Promoure valors, hàbits i conductes saludables entre les 
persones joves del municipi. 

Específic 

Guiar i acompanyar als i les persones joves en risc 

d’addiccions. 

Assessorar a les famílies per a reforçar les seves capacitats 
en la tasca educativa i oferir recolzament emocional durant 
el procés.  

 

Descripció 

El Servei d’Informació Familiar sobre les Addiccions (SIFA) és un servei 
de suport, contenció i orientació mitjançant consulta telefònica o 
presencial adreçat a joves, adolescents, famílies i professionals per 
donar resposta a dubtes plantejats en relació al consum de drogues i 
altres addiccions. Actuació vinculada al Pla Local d’Addicions de 
Begues. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Serveis Socials 

Col·labora Joventut, Centre Montau 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Terapeutes del Centre Montau 

Infraestructures Sala de reunions del Centre Cívic 

Econòmics 
Conveni de col·laboració amb el Centre Montau 

sense aportació econòmica 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de persones que sol·liciten el servei  

- Nombre de persones que reben el servei 

Indicadors qualitatius: 

- Valoració per part dels/de les joves (qüestionari de satisfacció) 

- Valoració dels agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials, Butlletí 
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2.4.4. Curs d’agents de salut juvenil 

 

 

Àmbit Vida saludable 

 
  Objectius 

General 
Promoure valors, hàbits i conductes saludables entre les 
persones joves del municipi. 

Específic 

Formar i crear un grup de treball de joves per a la prevenció 

i promoció de la salut, que desenvolupi diferents accions al 

territori. 

Potenciar la responsabilitat dels i de les joves en relació a la 
pròpia salut i la del seu grup d’iguals assumint un paper 
actiu en el manteniment i promoció de la salut. 

 

Descripció 

Formació d’un grup de joves d’entre 14 i 16 anys  com a agents de 
salut juvenil per tal que difonguin informació i sensibilitzin els seus 
grups d’iguals, especialment en el marc dels centres d’ensenyament 
secundari i en les activitats de lleure i oci, sobre qüestions d’educació 
per a la salut. Actuació vinculada al Pla Local d’Addicions de Begues. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Serveis Socials 

Col·labora Educació, Joventut,  Salut, Centres de secundària 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Educadores JIS 

Infraestructures Centre Cívic 

Econòmics 1.400 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de joves que participen del recurs, per centre 

educatiu (per sexe i edat) 

- Nombre d’activitats o accions realitzades 

Indicadors qualitatius: 

- Valoració per part dels/de les joves (qüestionari de satisfacció) 

- Valoració dels agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Centres de secundària, Xarxes Socials, Pàgina web Punt Jove 
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2.4.5. Salut-Escola 

 

 

Àmbit Vida saludable 

 
  Objectius 

General 
Promoure valors, hàbits i conductes saludables entre les 
persones joves del municipi. 

Específic 

Promoure hàbits saludables entre joves escolaritzats a 

centres de secundària de Begues. 

Detectar situacions de risc de salut. 

Informar i orientar a dubtes sobre salut. 

 

Descripció 

Programa destinats als i les alumnes dels centres de secundària de 
Begues i on el centre d’atenció primària de ofereix els seus serveis per 
tal de donar resposta als i les adolescents.  

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera CAP Pou Torre 

Col·labora Institut de Begues. Escola Sant Lluis. 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Infermera pediàtrica CAP 

Infraestructures Centres escolars 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de consultes 

Indicadors qualitatius: 

- Valoració qualitativa joves i serveis implicats 

 

Canals de 

difusió 
Centres Escolars 
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2.4.6. IV Pla Local d’Addiccions 

 

 

Àmbit Vida saludable 

 
  Objectius 

General 
Promoure valors, hàbits i conductes saludables entre les 
persones joves del municipi. 

Específic 

Donar continuïtat a la presència de l’àrea de joventut com 

a membre del grup motor del pla local d’addicions. 

Incloure la perspectiva juvenil en el pla local d’addiccions. 

 

Descripció 
Formar part del grup motor per al disseny i avaluació del IV Pla 
d’Addiccions de Begues 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Serveis Socials 

Col·labora 
Educació, Joventut, Participació, Esports, Policia 

Local, CAP. 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans 
Recursos propis, agents del territori i Centre 

Spott 

Infraestructures - 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de reunions realitzades 

Indicadors qualitatius: 

- Valoració dels agents implicats 

 

Canals de 

difusió 
Correu intern 
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2.4.7. Sensibilització Dia Mundial SIDA 

 

 

Àmbit Vida saludable 

 
  Objectius 

General 
Promoure valors, hàbits i conductes saludables entre les 
persones joves del municipi. 

Específic 
Fer difusió del dia i fer-lo present per a la ciutadania. 

Informar i orientar en totes aquelles preguntes que puguin 
sorgir relacionades amb la SIDA. 

 

Descripció 
Conjunt d’actuacions (xerrades, pancartes, repartir preservatius...) en 
motiu del dia del Sida per conscienciar als i les joves sobre aquesta 
malaltia. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Serveis socials 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans 
Recursos propis, agents del territori, empresa 

per tallers centres escolars 

Infraestructures Centre Cívic, centres escolars , medi obert 

Econòmics 400€ 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

- Nombre i tipus d’activitats realitzades 

- Nombre de persones participants a les activitats (per edat i 

gènere) 

- Nombre d’agents implicats 

Indicadors qualitatius 

- Valoració del grau de satisfacció de les persones participants 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats pels 

agents implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials, Centres de secundària, Cartellera 
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2.4.8. Som nit / Fes-la teva! 

 

 

Àmbit Vida saludable 

 
  Objectius 

General 
Promoure valors i hàbits saludables entre les persones 
joves del municipi. 

Específic 

Fer promoció de la salut en relació a l’ús de substàncies en 

espais d’oci nocturn. 

Reduir el risc per consum de substàncies. 

 

Descripció 

Intervenció en espais d’oci nocturn per la festa major per informar, 

prevenir i reduir el risc en consum de drogues. Actuació vinculada al 
Pla Local d’Addicions de Begues. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Serveis Socials 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal “Som Nit” Creu Roja  

Infraestructures Carpa informativa 

Econòmics 500 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

- Nombre de reunions de treball realitzades  

- Nombre de casos  

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats 

- Valoració de les persones participants. 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.5.1. Esport en femení 

 

 

Àmbit Igualtat 

 
  Objectius 

General 
Desenvolupar recursos per a fomentar i sensibilitzar les 
persones joves en temes vinculats a la igualtat 

Específic 

Augmentar el nombre d’equips femenins de les entitats 

esportives locals 

Donar suport a la pràctica esportiva entre les noies de 12 a 
18 anys. 

 

Descripció 

Campanya de sensibilització per a fomentar la pràctica esportiva entre 
les noies de 12 a 18 anys i per incentivar a les entitats esportives locals 
perquè ajudin a la creació de nous equips femenins. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Igualtat 

Col·labora Esports i Joventut 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi ajuntament  

Infraestructures Equipaments esportius 

Econòmics 900 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

-  Nombre de reunions de treball realitzades  

- Nombre d’entitats esportives que participen. 

- Nombre de nous equips femenins creats. 

- Nombre de noies que realitzen pràctica esportiva. 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats 

- Valoració de les persones participants. 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.5.2 Juguem totes 

 

 

Àmbit Igualtat 

 
  Objectius 

General 
Desenvolupar recursos per a fomentar i sensibilitzar les 
persones joves en temes vinculats a la igualtat 

Específic 

Fomentar la participació en les activitats esportives per totes 
les persones, independentment del gènere o sexe 
d’aquestes. 
Proporcionar eines adequades per promoure les activitats 
des de la igualtat de les persones. 

 

Descripció 

Treballar conjuntament amb entitats esportives, on hi participen 
persones d’entre 12 a 24 anys, per tal de treballar a través d’una 
comunicació inclusiva i on no es generin termes que indiquin la 
discriminació de ninguna de les persones participants. Això, fer-ho a 
través de formacions que proporcionen eines per difondre missatges 
adequats, així com comunicar-nos amb llenguatge inclusiu. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Igualtat 

Col·labora Esports, Participació i Joventut 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal extern a l’ajuntament  

Infraestructures Centre Cívic / Zona esportiva 

Econòmics 800 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

- Nombre d’entitats esportives que participen en formacions. 

- Nombre de persones que formen part de la entitat per gènere 
i sexe. 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de les persones participants en l’entitat 

- Valoració de les persones participants en la formació 

 

Canals de 

difusió 
Reunió entitats, Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.5.3. Generem Igualtat – Quan l’amor fa mal 

 

 

Àmbit Igualtat 

 
  Objectius 

General 
Desenvolupar recursos per a fomentar i sensibilitzar les 
persones joves en temes vinculats a la igualtat. 

Específic 
Realitzar activitats i tallers de sensibilització en LGTBI+,  
igualtat de gènere i prevenció de gènere. 

 

Descripció 
Programació de diverses activitats i tallers dirigides al jovent de Begues 
centrades cada any en conscienciar i  sensibilitzar sobre una temàtica 
concreta al voltant de la violència de gènere. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Igualtat 

Col·labora Joventut, Educació  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi 

Infraestructures Instal·lacions municipals 

Econòmics 800 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

- Nombre i tipus d’activitats realitzades 

- Nombre de persones assistents a les activitats (per edat i 

gènere) 

- Nombre de persones participants als tallers i al concurs (per 

edat i gènere 

Indicadors qualitatius 

- Valoració del grau de satisfacció de les persones participants 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.5.4. Xarxa de violència de gènere 

 

 

Àmbit Igualtat 

 
  Objectius 

General 
Desenvolupar recursos per a fomentar i sensibilitzar les 
persones joves en temes vinculats a la igualtat. 

Específic 
Definir i regular el funcionament de la xarxa de violència 
de gènere. 

 

Descripció 
Actualitzar el sistema de la xarxa de violència de gènere per ser més 
eficient i donar-lo a conèixer entre la població, amb especial atenció a 
les persones joves de 12 a 18 anys. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Igualtat 

Col·labora Joventut, Policia Local, Serveis Socials 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi ajuntament  

Infraestructures - 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

- Nombre de reunions de treball realitzades  

- Nombre de casos  

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats 

- Valoració de les persones participants. 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.5.5. Punt Lila 

 

 

Àmbit Igualtat 

 
  Objectius 

General 
Desenvolupar recursos per a fomentar i sensibilitzar les 
persones joves en temes vinculats a la igualtat. 

Específic 

Tenir un instrument compartit i consensuat que permeti 

actuar davant d’assetjaments i violències sexuals a l’espai 

públic i en contextos d’oci. 

Establir un circuit d’atenció clar en relació amb els 
violències sexistes a l’espai públic per part dels diversos 
agents implicats. 

 

Descripció 

Aquest punt és un espai segur per a totes les persones que ho 
necessitin en esdeveniments d’oci nocturn dins la Festa Major de 
Begues. A través d’aquest punt, s’ofereix informació, sensibilització, 
prevenció i atenció sobre actituds masclistes i comportaments sexistes, 
així com ajuda les víctimes o testimonis d’aquestes situacions. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Igualtat 

Col·labora Joventut, Cultura i  Policia Local  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal extern 

Infraestructures Carpa  

Econòmics 600 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

- Nombre i tipus de consultes realitzats (per edat i gènere) 

- Nombre de reunions de coordinació entre els agents 

participants 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials, Cartellera 
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2.5.6 Perspectiva de gènere en el PLJ 

 
 

 

Àmbit Igualtat 

 
  Objectius 

General 
Desenvolupar recursos per a fomentar i sensibilitzar les 
persones joves en temes vinculats a la igualtat 

Específic 

Realitzar, des del Punt d’Informació Juvenil, activitats i tallers 
on es fomenti la igualtat entre les persones, tot coneixent 
els gèneres i les sexualitats existents.  
Proporcionar informació d’interès a totes les persones que 

ho sol·licitin. 

 

Descripció 
Fer activitats, tallers i sessions formatives per promoure entre els i les 
joves del municipi, una visió inclusiva i igualitària entre les persones 
independentment del gènere o sexe. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Igualtat 

Col·labora Joventut 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi ajuntament  

Infraestructures Centre Cívic / Altres zones del poble 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

- Nombre d’activitats, tallers o sessions informatives ofertes. 

- Nombre de participants assistents.  
Indicadors qualitatius 

- Valoració de les propostes ofertes.  

- Valoració de les persones participants. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.6.1. Transport nit 

 

 

Àmbit Mobilitat 

 
  Objectius 

General 
Oferir recursos per millorar la mobilitat del col·lectiu jove 
des d’una vessant sostenible 

Específic 

Facilitar la mobilitat nocturna dels/de les joves del municipi. 

Treballar per millorar les connexions nocturnes entre 

municipis propers a Begues. 

Ampliar els horaris del servei. 

 

Descripció 
Intentar millorar la comunicació nocturna en bus amb Gavà, i altres 
poblacions properes. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Mobilitat 

Col·labora Joventut 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi 

Infraestructures - 

Econòmics Pendent determinar  

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

-  Nombre de reunions realitzades  

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.6.2. Compartir cotxe 

 

 

Àmbit Mobilitat 

 
  Objectius 

General 
Oferir recursos per millorar la mobilitat del col·lectiu jove 
des d’una vessant sostenible 

Específic 
Crear i dinamitzar des de la pàgina web del Punt Jove la 
possibilitat d’intercanviar ofertes i demandes per compartir 
vehicle per anar a diferents localitzacions. 

 

Descripció 
Creació d’un taulell d’anuncis a la pàgina web del Punt Jove on 
informar d’ofertes i demandes per compartir cotxe per anar a diferents 
municipis. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Comunicació  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi de joventut i Metropost 

Infraestructures Pàgina web 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

- Nombre d’ofertes rebudes  

- Nombre de demandes rebudes 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.6.3. Carril-bici 

 

 

Àmbit Mobilitat 

 
  Objectius 

General 
Oferir recursos per millorar la mobilitat del col·lectiu jove 
des d’una vessant sostenible. 

Específic 
Promoure l’ús de la bicicleta al municipi. 

Ampliar la xarxa d’itineraris per a bicicletes. 

 

Descripció 
Ampliació de la xarxa actual d’itineraris per bicicletes per al foment del 
seu ús entre la població jove com un mitjà de transport sostenible i 
respectuós amb el medi ambient. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Mobilitat 

Col·labora Joventut, Urbanisme  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Humans 

Infraestructures Infraestructures 

Econòmics Pendents a determinar 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

- Nombre de kilòmetres ampliats  

- Nombre de nous itineraris realitzats 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la coordinació entre els diferents agents implicats 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.7.1. Ser cooperant 

 

 

Àmbit Cooperació 

 
  Objectius 

General Oferir alternatives d’oci al temps lliure 

Específic 

Incrementar el número de persones joves involucrades amb 
ajudar i cooperar amb les diferents associacions i entitats del 
poble que ho necessiten. 
Fomentar l’esperit cooperatiu mostrant les avantatges que 
això significa.  

 

Descripció 

Cooperar amb associacions i entitats del municipi en el moment que 
aquestes ho necessitin, com pot ser: esdeveniments puntuals, 
permanents o d’alguna altra manera que es consideri. Treballar-ho 
amb els i les joves de l’Institut i Sant Lluís, així com 6tres9 i Esplai Uraka. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Participació, Educació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Entitats / Associacions i joves  

Infraestructures - 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

- Nombre de persones que cooperen.   

- Nombre d’associacions / entitats que formen part de la 
proposta de cooperació. 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la coordinació entre els diferents agents 
implicats 

- Valoració de les persones participants. 

 

Canals de 

difusió 

Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials, Institut de Begues i Sant Lluís, 

Entitats juvenils 
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2.7.2. Tenim drets, teixim llibertats 

 

 

Àmbit Cooperació 

 
  Objectius 

General 
Incorporar una perspectiva jove en les polítiques 
municipals sobretot en els àmbits d’habitatge i ocupació. 

Específic 

Involucrar als i les joves del municipi en els processos que els 
afecten directament en l’aspecte d’emancipació en tots els 
seus àmbits 
Divulgar la informació essencial sobre els drets i llibertats 
que una persona te  

 

Descripció 
Es proposaran diferents xerrades, sessions informatives i tallers en 
relació als drets que tenen les persones entorn als àmbits d’habitatge i 
ocupació 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora - 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi ajuntament  

Infraestructures Centre Cívic / Altres espais 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

- Nombre de sessions realitzades.  

- Nombre de persones assistents. 
Indicadors qualitatius 

- Valoració de les persones participants entorn a les propostes 
ofertes. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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2.7.3. Tallers intergeneracionals 

 

 

Àmbit Cooperació 

 
  Objectius 

General 
Fomentar i donar suport al voluntariat juvenil com a 
element d'enriquiment educatiu, cultural i solidari 

Específic 
Dissenyar activitats i/o crear espais de trobada entre 
generacions joves i grans que serveixin d’intercanvi de 
coneixements i de coneixement mutu. 

 

Descripció 

Espai de trobada des d’on s’organitzin activitats, tant sorgides dels més 

Joves como dels més grans, per tal que hi pugui haver un enriquiment 

mutu. Es donarà Suport a les iniciatives que sorgeixin des dels serveis 

tècnics, però es posarà especial èmfasi en la màxim auto-gestió de les 

activitats. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Gent Gran i Joventut 

Col·labora Escoles de secundària  

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal tècnic municipal 

Infraestructures Espais municipals 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius 

- Nombre i tipus de consultes realitzats (per edat i gènere) 

- Nombre de reunions de coordinació entre els agents 

participants 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la coordinació entre els diferents agents 

implicats 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

 

Canals de 

difusió 

Butlletí municipal, Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials, Mailing, Carnet 

jove 
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2.8.1.  Punt Jove Begues 

 

 

Àmbit Transversal 

 
  Objectius 

General 

Acompanyar als adolescents i joves oferint-los informació, 
orientació, assessorament i recursos que els proporcioni 
l’adquisició d’habilitats i eines necessàries per la realització 
dels seus projectes personals. 

Específic 

Convertir el Punt Jove en l’espai de referència per a les 
persones joves del municipi per a realitzar les seves 
consultes o rebre informació sobre qüestions relacionades 
amb la participació, cultura i oci, salut, igualtat, mobilitat i 
cooperació. 

 

Descripció 

El Punt Jove Begues, situat actualment a la planta baixa del Centre Cívic 

El Roure,  està compost per un despatx per a realitzar accions 

d’informació, orientació i assessorament, i una sala al costat amb taules 

i ordinadors com a zona de treball i auto-consulta.  

Des d’aquest espai s’ha de realitzar la tasca derivació cap a d’altres 
serveis si fos necessari i continuar amb l’acompanyament.  

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora - 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Tècnic auxiliar joventut 

Infraestructures Punt Jove situat al Centre Cívic El Roure 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 
Nombre i tipus de consultes i assessoraments realitzats 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 

 

 

 



 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 
Ajuntament de Begues       | 67 

 
 
 

 

5.4. EIX 3 CONNECTAR-SE A BEGUES. COMUNICACIÓ I 

TRANSVERSALITAT 

Aquest darrer eix té la particularitat de ser transversal. Ja que no només té programes i 

actuacions que han de donar resposta als seus propis objectius, sinó que a més, s’ha de 

vertebrar amb els altres 2 eixos ja que la comunicació, el vincle i el treball en xarxa serà molt 

important per la implementació conjunta del PLJ.  

La comunicació bidireccional amb les persones joves, la resta de departaments municipals i 

altres administracions és l’àmbit d’actuació d’aquest eix, juntament amb el foment del treball 

en xarxa. 
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3.1.1. Web Punt Jove 

 

 

Àmbit Transversal 

 
  Objectius 

General 
Generar vincle, proximitat i escolta activa amb el col·lectiu 
jove del municipi 

Específic 

Donar suport estructural i econòmic als i les joves que 

organitzen les Penyes per la Festa Major d’Estiu. 

Aconseguir augmentar el grau d’autonomia de la comissió 
de penyes per avançar cap a l’autogestió de l’activitat. 

 

Descripció 

Creació i disseny de la nova pàgina web Canal Jove Begues on poder 
fer difusió, recollir propostes, consultes i oferir informació d’interès per 
als i les joves. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Comunicació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans El Metropost  

Infraestructures - 

Econòmics 2.400 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de visitants 

- Nombre d’aportacions dels/de les joves al web 

Indicadors qualitatius 

Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents implicats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PLA LOCAL DE JOVENTUT 
Ajuntament de Begues       | 69 

 
 
 

 

3.1.2. A les xarxes! 

 

 

Àmbit Transversal 

 
  Objectius 

General 
Generar vincle, proximitat i escolta activa amb el col·lectiu 
jove del municipi 

Específic 

Impulsar i consolidar el canal jove Begues donant prioritat a 

la xarxa social d’Instagram. 

Augmentar la participació i la interacció a les xarxes socials. 

 

Descripció 
Plataformes de comunicació amb els i les joves per difondre les 
accions d’interès pel col·lectiu jove del municipi. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Comunicació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans El Metropost  

Infraestructures Xarxes Socials 

Econòmics 3.600 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de joves seguidors/es a cada xarxa social. 

- Nombre de consultes realitzades. 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents 

implicats. 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

 

Canals de 

difusió 
Pàgina web Punt Jove, Xarxes Socials 
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3.1.3.  Antenes informatives 

 

 

Àmbit Transversal 

 
  Objectius 

General 
Generar vincle, proximitat i escolta activa amb el col·lectiu 
jove del municipi 

Específic 

Apropar la informació als/a les joves d’una manera efectiva. 

Oferir informació actualitzada sobre qualsevol aspecte que 

pugui interessar als i les joves. 

Oferir un canal de comunicació bidireccional, directe i 
proper als i les joves. 
Promoure el programa PIDCES als centres d’Educació de 
Secundària del municipi 

 

Descripció 

Fer reunions amb els diferents delegats i delegades dels cursos de 
l’ESO per traspassar informació adequada als seus interessos i 
necessitats i oferir un espai per escoltar les seves demandes i 
inquietuds. Alhora, informar sobre la funció que te el Punt 
d’Informació Juvenil i que poden recórrer a aquest per temes 
relacionats amb joventut.  

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Centres de secundària 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Propis de joventut  

Infraestructures Aula als centres de secundària / Centre Cívic 

Econòmics 0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de delegats/des participants a les reunions 

- Nombre de reunions realitzades 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció de les persones joves i agents 

implicats. 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

 

Canals de 

difusió 
Difusió als centres de secundària (passa classes) 
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3.2.1. Les Coordis 

 

 

Àmbit Participació 

 
  Objectius 

General 

Incorporar el treball transversal i interdepartamental, creant 
mecanismes de coordinació eficients i posant en comú els 
recursos desenvolupats des dels diversos departaments i 
associacions que treballin amb i per als joves 

Específic 
Mantenir els espais de treball ja existents. 

Generar els nous espais de coordinació necessaris. 

 

Descripció 

Les cordis tenen la finalitat de desenvolupar el treball en xarxa. Es 
faran tantes cordis com siguin estrictament necessàries per a una 
bona aplicació del conjunt d’actuacions del Pla. En cada una d’elles 
els agents implicats aniran variant en funció del conjunt d’actuacions 
que es treballin. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig Baix 

 

Destinataris 
De 12 a 

17 anys 

De 18 a 

24 anys 

De 25 a 

30 anys 

 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·labora Comunicació, Participació 

 
Temporització 

 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                 

Implementació                 

Avaluació                 

 

Recursos 

Humans Personal propi 

Infraestructures Centre Cívic i altres espais 

Econòmics  0 € 

 

Indicadors 

d’avaluació 

Indicadors quantitatius: 

- Nombre de cordis realitzades 

- Nombre d’agents implicats 

Indicadors qualitatius 

- Valoració de la satisfacció dels agents implicats. 

- Valoració del grau d’assoliment dels objectius plantejats. 

 

Canals de 

difusió 

Difusió als centres de secundària (passa classes), Pàgina web Punt Jove, 

Xarxes Socials 
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6. La sistematització  
La sistematització és el darrer apartat del Pla Local de Joventut de Begues pel període 2021-

2024. En aquest apartat es descriuran alguns criteris que s’han de tenir en compte a l’hora de 

desenvolupar les polítiques de joventut al municipi com, per exemple la implementació 

d’accions que responguin a les necessitats de les diverses franges d’edat del jovent de Begues,  

la temporització de les mateixes al llarg d’aquest quatre anys,  els recursos que s’hauran de 

destinar per a un òptim funcionament del PLJ o els mecanismes d’avaluació. 

La sistematizació és una eina per millorar l’aplicació del PLJ. Ha d’esdevenir útil per 

desenvolupar la planificació estratègica prevista i per satisfer de manera correcta i eficient les 

necessitats del jovent de Begues. 

En definitiva, la sistematizació planteja un seguit de pautes metodològiques i de definició de 

processos que són imprescindibles per a poder impulsar els projectes i les actuacions previstes 

al llarg dels pròxims anys en matèria de joventut. 

Tenint en compte aquestes qüestions els aspectes que s’han volgut analitzar i treballar en la 

sistematizació del PLJ són els següents: 

- Destinataris 

- Temporització 

- Recursos pel desenvolupament del pla 

- Participació jove 

- Transversalitat 

- Avaluació 

 

6.1. DESTINARIS 

 

La majoria de les actuacions descrites en els eixos van destinades a les persones joves de 

Begues, d’entre 12 i 30 anys. Però quan parlem d’aquest col·lectiu de joves hem de tenir en 

compte que no és un col·lectiu homogeni, sinó que està format per persones amb realitats molt 

diferents que tenen problemàtiques, motivacions i necessitats diverses i heterogènies.  

Tot i que cada persona és diferent d’una altra i que sempre es tindran en compte les 

individualitats i interessos persones de cada una d’elles, l’edat és un dels elements que ens pot 

ajudar a identificar i a comprendre aquestes característiques específiques dels i de les joves i 

agrupar-los en col·lectius amb interessos i necessitats més homogènies. 

En la següent taula s’ha dut a terme un anàlisi de les persones destinatàries de les diferents 

actuacions segons la seva edat. D’aquesta manera, és possible obtenir una visió general de 

com es distribueixen les actuacions d’aquest PLJ segons les diferents franges de la població 

juvenil. 
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Eix 1 Créixer a Begues Acompanyament en l'emancipació i les transicions 

juvenils 

ÀMBIT ACTUACIONS 

Joves de 

12 a 17 

anys 

Joves de 

18 a 24 

anys 

Joves de 

25 a 30 

anys 

Transversal 1.1.1 Punt Jove Begues       

Formació 

1.2.1 Mini saló de l'ensenyament       

1.2.2 Aules d'estudi       

1.2.3 Tallers d'estudi assistit / Projecte 

Brúixola       

1.2.4 Curs de monitors/es de lleure 

subvencionats       

Ocupació 

1.3.1 Xarxa TET (Transició escola-treball)       

1.3.2 Referents d'Ocupació Juvenil       

1.3.3 Joves en pràctiques        

1.3.4 L'aventura del món laboral       

1.3.5 Quina feinada! (tallers de curta 

durada)       

1.3.6 Borses de treball       

Habitatge 
1.4.1 Reservar percentatge HPO a joves       

1.4.2 Alternatives d'habitatge       
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Eix 2 Gaudir a Begues. Participació, cohesió social i vertebració territorial 

ÀMBIT ACTUACIONS 

Joves de 

12 a 17 

anys 

Joves de 

18 a 24 

anys 

Joves de 

25 a 30 

anys 

Participació 

2.1.1 Amb la teva veu!    

2.1.2 Assemblea Jove    

2.1.3 Pressupostos Participatius    

2.1.4 Vadecactus    

2.1.5 Suport a les penyes    

Cultura i 

oci 

2.2.1 La Greska Freska    

2.2.2 Per fi és divendres!    

2.2.3 Cicle Festiu    

2.2.4 Bucs d'assaig    

2.2.5 Joves pel Nadal    

Cohesió 

Social 

2.3.1 Carnet Jove Begues    

2.3.2 Beques activitats esportives    

Vida 

saludable 

2.4.1 Fem pinya    

2.4.2 Veure abans de beure    

2.4.3 SIFA    

2.4.4 Curs d'agents salut juvenil    

2.4.5 Salut-Escola    

2.4.6 IV Pla Local d'Addiccions    

2.4.7 Sensibilització dia mundial SIDA    

2.4.8 Som nit    

Igualtat 

2.5.1 Esport en femení    

2.5.2 Juguem totes    

2.5.3 Generem igualtat - Quan l'amor fa 

mal    

  2.5.4 Xarxa de violència de gènere    

  2.5.5 Punt Lila    

Mobilitat 

2.6.1 Transport nit    

2.6.2 Compartir cotxe    

2.6.3 Carril-bici    

Cooperació 

2.7.1 Ser cooperant    

2.7.2 Tenim drets, teixim llibertats    

2.7.3 Tallers intergeneracionals    

Transversal 2.8.1 Punt Jove    
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Eix 3 Connectar-se a Begues. Comunicació i transversalitat 
 

ÀMBIT ACTUACIONS Joves de 12 

a 17 anys 

Joves de 18 

a 24 anys 

Joves de 

25 

a 30 anys 

Transversal 

3.1.1 Web Punt Jove    

3.1.2 A les xarxes!    

3.1.3 Antenes informatives    

Participació 3.2.1 Les coordis    

 

6.2. TEMPORITZACIÓ 

 

El Pla Local de Joventut de Begues es desplegarà de l’any 2021 al 2024. En les fitxes de cada 

una de les actuacions s’hi pot trobar la temporització prevista, on s’ha dividit cada un dels 4 

anys en trimestres. A més a més, s’ha diferenciat cada una de les actuacions en les fases de 

disseny, implementació i avaluació. 

A continuació exposem un quadre resum del conjunt de totes les actuacions previstes en 

aquest PLJ i la temporització de cada una d’elles per donar una visió general de com serà el 

procés de desenvolupament. 

Eix 1 Créixer a Begues Acompanyament en l'emancipació 

i les transicions juvenils 

ÀMBIT ACTUACIONS 2021 2022 2023 2024 

Transversal 1.1.1 Punt Jove Begues         

Formació 

1.2.1 Mini saló de l'ensenyament         

1.2.2 Aules d'estudi         

1.2.3 Tallers d'estudi assistit / 

Projecte Brúixola 
        

1.2.4 Curs de monitors/es de lleure 

subvencionats 
        

Ocupació 

1.3.1 Xarxa TET (Transició escola-

treball) 
        

1.3.2 Referents d'Ocupació Juvenil         

1.3.3 Joves en pràctiques          

1.3.4 L'aventura del món laboral         

1.3.5 Quina feinada! (tallers de curta 

durada) 
        

1.3.6 Borses de treball         

Habitatge 
1.4.1 HPO per a joves         

1.4.2 Alternatives d'habitatge         
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Eix 2 Gaudir a Begues. Participació, cohesió social i vertebració territorial 

ÀMBIT ACTUACIONS 2021 2022 2023 2024 

Participació 

2.1.1 Amb la teva veu!         

2.1.2 Assemblea Jove         

2.1.3 Pressupostos Participatius         

2.1.4 Vadecactus         

2.1.5 Suport a les penyes         

Cultura i oci 

2.2.1 La Greska Freska         

2.2.2 Per fi és divendres!         

2.2.3 Cicle festiu         

2.2.4 Bucs d'assaig         

2.2.5 Joves pel Nadal         

Cohesió Social 
2.3.1 Carnet Jove Begues         

2.3.2 Beques esportives         

Vida saludable 

2.4.1 Fem pinya         

2.4.2 Veure abans de beure         

2.4.3 SIFA         

2.4.4 Curs d'agents salut juvenil         

2.4.5 Salut-escola         

2.4.6 IV Pla Local d'Addiccions         

2.4.7 Sensibilització dia mundial SIDA         

2.4.8 Som nit         

Igualtat 

2.5.1 Esport en femení         

2.5.2 Juguem totes         

2.5.3 Generem igualtat / Quan 

l'amor fa mal 
        

2.5.4 Xarxa de violència de gènere         

2.5.5 Punt Lila         

2.5.6 Perspectiva de gènere al PLJ         

Mobilitat 

2.6.1 Transport nit         

2.6.2 Compartir cotxe         

2.6.3 Carril-bici         

Cooperació 

2.7.1 Ser cooperant         

2.7.2 Tenim drets, teixim llibertats         

2.7.3 Tallers intergeneracionals         

Transversal 2.8.1 Punt Jove         
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Eix 3 Connectar-se a Begues. Comunicació i transversalitat 

ÀMBIT ACTUACIONS 2021 2022 2023 2024 

Transversal  

 

3.1.1 Web Punt Jove         

3.1.2 A les xarxes!         

3.1.3 Antenes informatives     

Participació 3.2.1 Les coordis         

 

6.3. RECURSOS 
 

Els recursos disponibles són un dels elements determinants a l’hora de desenvolupar les 

polítiques de joventut.  De fet, la planificació estratègica plantejada en aquest PLJ, així com 

l’aplicació dels projectes i actuacions concretes, no es poden dur a terme sense comptar amb 

una previsió realista dels recursos amb els quals es comptarà al llarg dels pròxims anys. En 

aquest apartat descriurem una previsió dels recursos econòmics, humans i funcionals dels 

pròxims 4 anys. 

Tenint en compte els programes plantejats en aquest Pla, la consolidació i l’increment dels 

recursos destinats a joventut esdevé un element prioritari, sense el qual esdevindrà impossible 

desenvolupar les actuacions de manera òptima. 

Recursos humans 

La Regidoria de Joventut compta actualment amb el següent equip humà: 

- 1 tècnic/a auxiliar de joventut (25 hores a la setmana). És la figura responsable del 

disseny, la planificació, la coordinació i el desplegament tècnic de les polítiques de 

joventut al municipi. També s’encarrega del Punt Jove i la seva dinamització. 

- 1 regidor/a de joventut (també d’esports) 

Per al bon desenvolupament de les propostes i actuacions presentades en aquest PLJ es 

proposa que a l’actual equip humà de la regidoria de Joventut s’incorpori el següent perfil 

professional: 

- 1 dinamitzador/a juvenil (25 hores a la setmana). S’encarregaria de dinamitzar les 

activitats i el servei d’informació juvenil al Punt Jove.  

La consolidació i increment de l’equip professional de Joventut és un element clau a l’hora de 

garantir una execució òptima i eficient d’aquest pla. 

Recursos funcionals 

Els recursos funcionals constitueixen un altre element a tenir en compte a l’hora de 

desenvolupar el PLJ.  Actualment el municipi de Begues no disposa de cap equipament 

destinat de manera específica a les persones joves, si bé podem trobar diferents espais que són 

utilitzats amb freqüència pels i les joves. 

Punt Jove: situat al Centre Cívic El Roure. S’hi troba el Punt d’Informació Juvenil, i al seu costat 

una sala amb 6 ordinadors per auto-consulta i una zona de lectura i estudi. A més des del Punt 
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Jove es gestiona el billar del vestíbul del Centre Cívic. 

Centre Cívic El Roure: Equipament municipal on s’ubica la Biblioteca La Ginesta, el Teatre El 

Goula, l’espai expositiu Lina Font o el servei d’ocupació local. 

Zona Esportiva Municipal: situada a la zona nord del nucli urbà aplega un conjunt 

d’equipaments i espais a servei de la pràctica esportiva: 

- Pavelló Municipal Jaume Viñas Pi 

- Piscina Municipal de Begues 

- Camp Municipal d’Esports 

- Sala Annexa 

- Pistes de frontó, tennis i pàdel 

- Skate Parc 

 

Càctus: edifici on estava ubicat l’antic ambulatori de Begues i que actualment està cedit a dos 

entitats juvenils locals: l’Associació 6tres9 i l’Esplai Uraka. 

El municipi de Begues, per tant, no compta actualment amb cap espai específicament juvenil. 

Tanmateix el Pla d’Acció de Mandat 2019-2023 preveu la construcció d’un nou edifici destinat 

a Casal de Joves. Per aquest motiu s’ha contractat una empresa perquè faci l’estudi de 

programació, usos, funcionalitats, models de gestió i de dinamització d’un nou equipament 

juvenil a Begues. En funció dels resultats d’aquest estudi es proposarà un espai participatiu amb 

el jovent per definir les característiques d’aquest nou equipament. Aquesta actuació porta per 

nom Amb la teva veu! i apareix en l’Eix 2 dins l’àmbit de Participació. 

La creació d’un espai específic per a joves serviria per a donar un nou impuls a les polítiques 

de joventut de Begues, així com per oferir un espai de referència per a les persones joves del 

municipi. Aquest PLJ vol fer plantejaments realistes i, per aquest motiu, en les actuacions que 

es preveuen per als propers 4 anys s’inclou la realització d’aquest estudi i el procés participatiu 

per la definició d’espais i usos amb l’objectiu de seguir treballant perquè en un futur proper 

pugui fer-se realitat aquest Casal de Joves. 

Pel moment, l’Ajuntament de Begues està habilitant i adequant un espai, a l’edifici de la piscina 

municipal, d’ús per part de les joves i el 6tres9.  
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6.4. PRESSUPOST I PLA FINANÇAMENT 

 

Els recursos que l’Ajuntament de Begues destina al desenvolupament de les polítiques 

adreçades als i a les joves de Begues queden recollits en tres grans grups: 

1. Els recursos específics destinats al Servei de Joventut, com a àrea responsable de liderar 

i impulsar accions directes, amb un pressupost propi i directe. 

2. Els recursos transversals en d’altres partides, actuacions i programes del pressupost 

municipal del qual en són beneficiàries majoritàriament les persones joves del municipi. 

S’inclouen: 

 Programes socials per a persones joves 

 Pla local de prevenció d’addiccions 

 Cursos de promoció de l’ocupació 

 Gestió de plans d’ocupació i pràctiques 

 Formació monitoratge d’activitats de lleure 

 Funcionament i manteniment de l’Antic ambulatori 

 Subvencions a entitats joves (6tres9 i Esplai Uraka) 

3. Finalment, aquells serveis i espais municipals adreçats al conjunt de la població, els 

recursos compartits, del qual el col·lectiu jove en resulta part representativa del públic 

objectiu: 

 Piscina Municipal de Begues 

 Biblioteca La Ginesta 

 Centre Cívic El Roure 

 Programa d’activitats del calendari festiu anual 

o Festa Major d’Estiu  

o Festa Major d’Hivern  

o Sopar medieval 

o Cap d’Any 

o Cavalcada de Reis 

o Carnaval  

o Revetlla de Sant Joan 

 Activitats de participació ciutadana 

 Subvencions a programes específics d’entitats locals que tinguin el públic jove 

com a part essencial del seu públic objectiu (principalment, entitats esportives 

i culturals): 
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o CF Begues  

o Club Volei Begues 

o Club Rítimica Begues 

o CB Begues 

o Club Patinatge Artístic Begues 

o Futbol Sala 

o Club Excursionista 

o Begues Rugbi 

o Spai d’Art 

o Cucafera Begues 

o Els Encantats de Begues 

o Timbalers de Begues 

A partir d’aquesta categorització se’n desprèn la següent taula d’evolució pressupostària, on 

els recursos compartits no hi figuren, ja que tot i tenir com a finalitat el gaudir per part també 

d’aquest col·lectiu, s’entén que se’n beneficien de forma no discriminatòria el conjunt de la 

població en la mateixa mesura: 

 Grup 1 

(Recursos 

específics) 

Grup 2 

(Recursos 

transversals) 

TOTAL 

PRESSUPOST 

Any 2018 44.178,41 € 22.960,89 € 67.139,30 € 

Any 2019 45.838,25 € 18.339,28 € 64.177,53 € 

Any 2020 

(Covid-19) 
49.431,01 € 15.481,66 € 64.912,67 € 

Any 2021 47.551,99 € 28.389,56 € 75.941,55 € 

 

No s’inclouen en aquests càlculs altres partides que podrien ser considerades d’ús i interès per 

al col·lectiu jove del poble (com podrien ser els serveis generals de funcionament de 

l’administració local, manteniment d’espais públics, inversions, etc.)  

A continuació, es detalla el pressupost anual dels recursos específics i dels tranversals des del 

2018 fins al 2021, inclòs:  
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1. Recursos específics: 

- Personal tècnic de joventut (Capítol 1) 

o Pressupost 2021: 33.901,99 € 

o Pressupost 2020: 35.781,01 € 

o Pressupost 2019: 34.128,25 € 

o Pressupost 2018: 32.468,41 € 

- Pressupost directe a joventut (Capítol 2)  

o Pressupost 2021: 13.650,00 € 

o Pressupost 2020: 13.650,00 € 

o Pressupost 2019: 11.710,00 € 

o Pressupost 2018: 11.710,00 € 

2. Recursos transversals:  

En aquest grup s’ha inclòs el 100% de les següents partides del Pressupost 2021: 

 Programes socials per a persones joves: 3.600 € 

 Pla local de prevenció d’addiccions: 1.700 € 

 Gestió de plans d’ocupació i pràctiques: 11.000 € 

 Formació monitoratge d’activitats de lleure: 150 € 

 Funcionament i manteniment de l’Antic ambulatori: 10.280 € 

 Subvencions a entitats joves (6tres9 i Esplai Uraka): 1.659,56 € 

En aquest grup s’ha inclòs el 100% de les següents partides del Pressupost 2020 (Covid-19): 

 Programes socials per a persones joves: 3.600 € 

 Pla local de prevenció d’addiccions: 1.700 € 

 Gestió de plans d’ocupació i pràctiques: 3.250 € 

 Formació monitoratge d’activitats de lleure: 150 € 

 Funcionament i manteniment de l’Antic ambulatori: 6.520 € 

 Subvencions a entitats joves (6tres9 i Esplai Uraka): 261,66 € 

En aquest grup s’ha inclòs el 100% de les següents partides del Pressupost 2019: 

 Programes socials per a persones joves: 3.600 € 

 Pla local de prevenció d’addiccions: 3.000 € 

 Gestió de plans d’ocupació i pràctiques: 3.250 € 
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 Formació monitoratge d’activitats de lleure: 150 € 

 Funcionament i manteniment de l’Antic ambulatori: 6.440 € 

 Subvencions a entitats joves (6tres9 i Esplai Uraka): 1.899,28 € 

En aquest grup s’ha inclòs el 100% de les següents partides del Pressupost 2018: 

 Programes socials per a persones joves: 3.600 € 

 Pla local de prevenció d’addiccions: 3.000 € 

 Gestió de plans d’ocupació i pràctiques: 7.036,72 € 

 Formació monitoratge d’activitats de lleure: 150 € 

 Funcionament i manteniment de l’Antic ambulatori: 7.020 € 

 Subvencions a entitats joves (6tres9 i Esplai Uraka): 2.154,17 € 

 

Com es pot observar en la taula detallada de pressupost municipal destinat directament al 

col·lectiu jove (ja sigui mitjançant polítiques directes o serveis i programes indirectes) ha tingut 

una tendència força estable al llarg dels darrers 4 anys. Tenint en compte les propostes que 

s’inclouen en aquest PLJ caldrà un anàlisi de la previsió dels recursos necessaris per a fer-hi 

front, ja sigui mitjançant recursos propis o externs (subvencions, ajudes, convenis o fons d’altres 

administracions). 

No es pot deixar de fer referència en aquest apartat de despeses econòmiques, el fet que la 

crisi provocada per la COVID 19 causarà molts canvis i modificacions pressupostàries en els 

ajuntaments i administracions públiques, fet que tindrà de ben segur repercussions directes en 

la distribució pressupostària de les partides d’ingressos i despeses de Joventut que són 

necessàries per al desplegament d’aquest PLJ. 
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6.5. METODOLOGIA: TRANSVERSALITAT I TREBALL 

EN XARXA 

 

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

sobre totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves. L’actuació sobre aquestes 

esferes i la resposta a les problemàtiques o necessitats també ha de ser integral, ja que solen 

ser multi-causals i estar interrelacionades. 

Per aquest motiu cal actuar de forma global, i el treball en xarxa, interdepartamental i 

interinstitucional, es fonamental. Un treball en xarxa que ha d’anar més enllà de la col·laboració, 

els mecanismes de coordinació i/o el traspàs d’informació. És a dir, aquest treball conjunt ha 

d’implicar que els diferents agents participants en la implementació dels programes i de les 

actuacions han de compartir tant els objectius com la responsabilitat de forma continuada. 

En el següent quadre es mostren els diferents departaments i agents implicats en el conjunt de 

programes i actuacions indicant qui lidera i qui col·labora en cada un d’ells. Aquesta distinció 

entre lideratge i col·laboració pretén destacar quin departament és l’encarregat d’impulsar 

l’actuació i quins altres departaments col·laboraran en l’actuació. Aquesta col·laboració pot tenir 

diferents modalitats: assessorament, disseny conjunt, aportació de recursos (estructurals, 

econòmics o humans) o cooperació mútua, per exemple. 

Eix 1 Créixer a Begues Acompanyament en l'emancipació 

i les transicions juvenils 

ÀMBIT ACTUACIONS Lidera Col·labora 

Transversal 1.1.1 Punt Jove Begues Joventut   

Formació 

1.2.1 Mini saló de l'ensenyament Joventut Educació 

1.2.2 Aules d'estudi 

Joventut 

Educació, 

Biblioteca la 

Ginesta 

1.2.3 Tallers d'estudi assistit / 

Projecte Brúixola 

Serveis Socials 

- Càritas Baix 

Llobregat 

Educació, 

Joventut, 

Centres 

d'Educació 

Secundària 

1.2.4 Curs de monitors/es de lleure 

subvencionats 
Joventut Ocupació 

Ocupació 
1.3.1 Xarxa TET (Transició escola-

treball) 

Joventut 

Educació, serveis 

socials, ocupació, 

centres de 

secundària 
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1.3.2 Referents d'Ocupació Juvenil 

Ocupació i 

Referents 

d'Ocupacuió 

Juvenil 

Educació, serveis 

socials i 

joventut 

1.3.3 Joves en pràctiques  

Ocupació 

Joventut i 

Recursos 

Humans 

1.3.4 L'aventura del món laboral 

Joventut i 

Referents 

d'Ocupació 

Juvenil 

Educació i 

Ocupació 

1.3.5 Quina feinada! (tallers de 

curta durada) 
Ocupació Joventut    

1.3.6 Borses de treball 
Joventut 

Ocupació i 

comunicació 

Habitatge 
1.4.1 HPO per a joves Joventut Habitatge 

1.4.2 Alternatives d'habitatge Joventut Habitatge 

 
Eix 2 Gaudir a Begues. Participació, cohesió social i vertebració territorial 

ÀMBIT ACTUACIONS Lidera Col·labora 

Participació 

2.1.1 Amb la teva veu! Joventut Participació 

2.1.2 Assemblea Jove Joventut Participació 

2.1.3 Pressupostos 

Participatius 
Joventut Participació 

2.1.4 Vadecactus Joventut Educació i Participació 

2.1.5 Suport a les penyes Joventut Cultura 

Cultura i 

oci 

2.2.1 La Greska Freska Joventut Cultura i Esports 

2.2.2 Per fi és divendres! Joventut   

2.2.3 Cicle festiu Joventut Cultura 

2.2.4 Bucs d'assaig Cultura Joventut 

2.2.5 Joves pel Nadal 

Cultura i 

Joves pel 

Nadal 

  

Cohesió 

Social 

2.3.1 Carnet Jove Begues Joventut 
Promoció econòmica i 

comunicació 

2.3.2 Beques esportives 
Serveis 

Socials 
Clubs esportius municipals 

Vida 

saludable 
2.4.1 Fem pinya 

Serveis 

Socials 

Educació, joventut, 

participació, policia local, 
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centres de primària, 

biblioteca i CAP. 

2.4.2 Veure abans de beure 
Serveis 

Socials 

Educació, joventut i 

comunicació 

2.4.3 SIFA 
Serveis 

Socials 
Joventut, Centre Montau 

2.4.4 Curs d'agents salut 

juvenil 

Serveis 

Socials 

Educació, joventut, salut, 

centres de secundària 

2.4.5 Salut-escola 
CAP Pou 

Torre 
Centres de secundària 

2.4.6 IV Pla Local d'Addiccions 
Serveis 

Socials 

Educació, joventut, esports, 

participació, policia local, 

CAP 

2.4.7 Sensibilització dia 

mundial SIDA 
Joventut Serveis Socials 

2.4.8 Som nit Joventut Serveis Socials  

Igualtat 

2.5.1 Esport en femení Igualtat Esports i Joventut 

2.5.2 Juguem totes  Igualtat 
 Esports, Participació i 

Joventut 

2.5.3 Generem igualtat / Quan 

l'amor fa mal 
Igualtat Joventut i educació 

2.5.4 Xarxa de violència de 

gènere 
Igualtat 

Joventut, policia local, 

serveis socials 

2.5.5 Punt Lila Igualtat 
Joventut, cultura i policia 

local 

2.5.6 Perspectiva de gènere al 

PLJ 
Igualtat  Joventut 

Mobilitat 

2.6.1 Transport nit Mobilitat Joventut 

2.6.2 Compartir cotxe Joventut Comunicació 

2.6.3 Carril-bici Mobilitat Joventut i urbanisme 

Cooperació 

2.7.1 Ser cooperant Joventut  Participació, Educació 

2.7.2 Tenim drets, teixim 

llibertats 
Joventut    

2.7.3 Tallers intergeneracionals 
Gent gran i 

joventut 
Centres de secundària 

Transversal 2.8.1 Punt Jove Begues Joventut  
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Eix 3 Connectar-se a Begues. Comunicació i transversalitat 

ÀMBIT ACTUACIONS Lidera Col·labora 

Transversal  

3.1.1 Web Punt Jove Joventut Comunicació 

3.1.2 A les xarxes! Joventut Comunicació 

3.1.3 Antenes informatives 
Joventut 

Centres de 

secundària 

3.2.1 Les coordis Joventut   

 

 

6.6. PARTICIPACIÓ 

 

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

en general i molt especialment en les de joventut. De fet, la participació és un dels principis 

rectors del Pla Nacional de Joventut 2010-2020. Això significa que s’han d’incloure els i les joves 

en les diverses fases del desenvolupament de les polítiques i programes, així com dels diversos 

agents que hi intervenen. 

El present PLJ ha tingut en compte el principi de participació per a l’elaboració del mateix en 

les fases de de diagnosis, disseny, implementació i avaluació. Tot i això es vol remarcar que la 

participació del col·lectiu jove ha sigut menor de l’esperada i que des del departament de 

joventut hi ha feina a fer en els propers anys per reforçar el vincle i la comunicació amb els i les 

joves de Begues.  

Les actuacions s’han dissenyat a partir de les propostes realitzades pel jovent que ha participat 

i pel conjunt d’agent implicats d’altres departaments municipals que han creat noves 

actuacions o han redefinit les existents per fer-les més eficients i adaptar-les a les necessitats 

expressades. 

Però la participació no s’atura amb la redacció del Pla Local de Joventut, sinó que esdevé un 

motor essencial en el treball amb persones joves i un repte per a les polítiques de joventut 

municipals.  

Per exemple, en la fase d’implementació aquesta participació ha de tenir diferents nivells i 

permetre el col·lectiu jove pugui plantejar, organitzar i/o desenvolupar algunes de les 

actuacions o accions plantejades en el PLJ amb l’acompanyament de l’equip de joventut o el 

personal tècnic necessari. 

I en la fase d’avaluació que es descriu a continuació, els i les joves de Begues han de jugar 

també un paper fonamental. 
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6.7. AVALUACIÓ 

 

L’avaluació del Pla Local de Joventut és un procés sistemàtic, planificat i dirigit. Aquesta 

avaluació ha de respondre a 2 finalitats fonamentals:  

- Definir el mètode per a determinar en quina mesura els programes i actuacions 

desenvolupats assoleixen els objectius establerts.  

- Assenyalar quins aspectes del document s’han d’adaptar a noves necessitats o a un 

nou context de la població juvenil del municipi.  

A més l’avaluació del PLJ s’ha de plantejar com un procés continu que acompanya el 

desenvolupament i la implementació del mateix al llarg de la seva vigència i que s’ha de realitzar 

seguint els següents criteris: 

- Realisme: per veure si els objectius plantejats donen resposta a les necessitats 

detectades. 

- Eficàcia: Comprovar si els objectius fixats s’han complert. En aquí seran fonamentals els 

indicadors d’avaluació establerts en cada fitxa d’actuació. 

- Eficiència: Verificar si els objectius s’han complert amb el mínim de despeses possibles 

i el rendiment que se n’ha obtingut d’aquests. 

- Dinamisme: Establir el procés com a dinàmic i continu. 

- Flexibilitat: Oferir la possibilitat d’adaptar els continguts a les noves necessitats sorgides 

dels i les joves, atès que és un col·lectiu molt canviant. 

Per tot això, el sistema d’avaluació que es proposa s’organitza en 4 nivells: 

1- Avaluació de les actuacions: destinat a recollir dades quantitatives i qualitatives 

relacionades amb el desenvolupament de cada una de les actuacions. Per dur a terme 

aquest primer nivell d’avaluació caldrà tenir molt en compte els indicadors d’avaluació 

descrits en les fitxes de les actuacions.  

2- Avaluació operativa anual: amb una periodicitat anual durant la vigència del PLJ, es 

farà un recull del total de les dades quantitatives i qualitatives de les actuacions 

desenvolupades. Aquest conjunt de dades donarà lloc a la Memòria Anual d’Actuació 

del Pla. A més tindrà la funció de fer, en la mesura del que sigui possible, un exercici 

comparatiu amb els exercicis anteriors, de tal manera que es pugui observar l’evolució 

de les actuacions realitzades. 

3- Avaluació estratègica anual: aquesta avaluació, també de caràcter anual, ha de 

permetre configurar un espai des d’on obtenir una visió general del funcionament del 

PLJ. Ha de determinar en quin grau s’estan assolint els objectius marcats i quins ajustos 

o adaptacions s’han de fer per satisfer de manera òptima les necessitats de les persones 

joves. Per dur-ho a terme es contempla la creació de 2 espais, a través dels quals es 

recolliran les aportacions dels diversos agents implicats en l’aplicació de les polítiques 

de joventut: 
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o Comissió tècnico-política: formada pel regidor/a responsable de joventut, el 

tècnic/a de joventut i la resta de tècnics i regidors/es que treballen en altres 

àrees que realitzen actuacions per a persones joves. També es contempla la 

participació d’altres agents que intervinguin en el territori i es consideri oportú 

la seva presència. 

o Assemblea jove: també convocada de forma anual, ha de ser l’espai de 

participació en el qual els i les joves de Begues, entitats juvenils, i d’altres agents 

del territori, puguin realitzar aportacions sobre el funcionament del PLJ.  

4- Avaluació final del Pla: al finalitzar el període de vigència del PLJ es realitzarà una 

avaluació general del seu funcionament encarada, per una banda, a determinar el 

nivell d’assoliment dels objectius finals previstos i, per altra, a cercar aportacions de 

millora que puguin esdevenir útils pel desenvolupament del següent Pla. Aquesta 

avaluació final esdevindrà el punt de partida per a la diagnosi del següent Pla i ha de 

recollir les conclusions extretes de les diverses avaluacions anuals, així com el resum de 

les dades qualitatives i quantitatives de les actuacions realitzades. L’objectiu ha de ser 

determinar també l’evolució de les polítiques de joventut en els diversos aspectes 

treballats. Resulta important que l’avaluació finalitzi amb unes orientacions sobre els 

eixos de treball i els projectes que cal continuar prioritzant, així com els criteris 

metodològics que és positiu que es segueixin aplicant en un futur.  
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7. ANNEX (Diagnosi) 
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El document que ens ocupa 

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

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

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

 

 Una visió: 

- Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus 

projectes de vida i les seves expectatives. 

- Una societat socialment més justa. 

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

protagonista en el desenvolupament del seu entorn. 

 

 Una missió: 

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

atenent la diversitat de formes i models de vida. 

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

actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat. 

 

 Uns objectes: 

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

- Polítiques orientades a les necessitats de benestar. 

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

necessitats dels i les joves. 
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1. Polítiques de Joventut 

Les polítiques de joventut a Catalunya. 

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

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

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

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

l’encàrrec de promoure les polítiques de joventut a Catalunya.  

 

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

associacionisme en explosió, un associacionisme que prenia el paper de 

representant dels i les joves i que l’administració acceptava com a interlocutor 

davant del col·lectiu.  Exemple d’aquest moment n’és la creació del Consell 

Nacional de Joventut de Catalunya (1979), que esdevindria interlocutor de 

l’associacionisme jove davant la Generalitat de Catalunya. 

Paral·lelament es desenvolupa la Xarxa d’Informació Juvenil, una de les altres 

apostes de la primera etapa de les polítiques de joventut, amb l’objectiu d’acostar 

la informació al col·lectiu jove i descentralitzar determinats serveis del 

Departament de Joventut. 

 

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

comencen a considerar les veus emergents que reclamen polítiques integrals de 

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

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

potenciar aquesta nova línia s’elabora el Pla Interdepartamental Catalunya Jove 

93-94, que no només representa per primer cop un treball coordinat de tot el 

Govern, sinó que per primera vegada suposa un anàlisi important de la realitat 

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

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

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

Joventut en l’elaboració del qual col·laboraran tots els agents implicats en 

polítiques de joventut del país. 

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

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

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

General de Joventut s’encarrega, entre d’altres d’impulsar el PNJC donant suport 

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

Joventut, i d’impulsar-lo en l’àmbit associatiu. 

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

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

joventut promogudes pel Pla Nacional del 2000.  

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

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

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

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

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

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

d’actuació. 

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

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

 

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

protagonistes sens dubte els Plans de Joventut. Eines de planificació i anàlisi de 

les polítiques municipals de joventut, però també condició ineludible per disposar 

del suport econòmic de la Generalitat de Catalunya. 

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

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

també esdevé condicionant, obligació, referència, eina, excusa, etc. 

 

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

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

rumb de les polítiques de joventut del futur. 

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

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

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

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

noves línies estratègiques de les polítiques de joventut que es desenvolupen des 

del govern. En segon lloc el govern de la Generalitat va aprovar la Llei de 

Polítiques de joventut (any 2010), matèria sobre la qual la Generalitat té la 

titularitat des de 1979, però que fins ara no havia desenvolupat. 

 

La Llei de Polítiques de Joventut 

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

que ha implicat una important diversitat d’agents vinculats directament o 

indirectament a les polítiques de joventut, ha pres forma finalment la Llei de 

Polítiques de Joventut.  

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

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

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

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

desenvolupar. 

 

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

desplegar a través de decrets i atribucions pressupostàries. Al llarg de les seves 

pàgines ordena una llarga sèrie de conceptes, eines, estructures, serveis, etc. que 

representen sens dubte la columna vertebral de les polítiques de joventut de 

Catalunya, aspectes que fins el moment restaven dispersos i mancats del marc 

normatiu necessari.  

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

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

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

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

El PNJC 2000-2010, i com el seu 

propi nom indica es feia caduc 

l’any 2010. És per aquest motiu 

que la Secretaria de Joventut va començar l’any 2009 a desplegar tota una sèrie 

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

2020. 

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

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

per tal d’afrontar el nou període 2010-2020. També en aquesta ocasió s’ha 

comptat amb la participació de múltiples agents vinculats directament o 

indirectament amb les polítiques de joventut que han fet possible disposar d’un 

punt de vista ampli i divers. 

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

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

també pels municipis com Begues que es disposen a dissenyar les seves pròpies 

polítiques de joventut. 

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

 Un plantejament discursiu. 

 Concreció del concepte Joventut. 

 Una visió: 

- Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus 

projectes de vida i les seves expectatives. 

- Una societat socialment més justa. 

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

protagonista en el desenvolupament del seu entorn. 

 Una missió: 

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

atenent la diversitat de formes i models de vida. 

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

actiu com a ciutadà en el conjunt de la societat. 

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

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

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

joves.1 

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

joves. 

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

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

participació en allò col·lectiu de les persones joves. 

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

perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment 

cohesionadors. 

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

cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les 

formes d’organització col·lectiva. 

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

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

- Polítiques orientades a les necessitats de benestar. 

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

necessitats dels joves. 

 Uns aliats: 

- L’associacionisme. 

- La internacionalització de les joventut catalana. 

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

- La llengua Catalana. 

 Uns principis rectors: 

- Participació. 

- Transformació. 

- Integralitat. 

- Qualitat. 

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

2010-2020. 

                                                        
 

 

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

indirectament els sistemes de transició de la formació al treball. 
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Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Begues s’ha fet ús de les 

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

planificació del Pla Local de Joventut 2016-2019 i de les seves polítiques de 

joventut com a marc de referència de les polítiques de joventut de Catalunya.  

 

 

El jovent català 

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

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

caracteritzat per elevades taxes d’atur i temporalitat, nivells baixos de qualificació, 

dèficits de cobertura de les prestacions d’ocupació i nivells baixos de sindicació. 

En definitiva una economia alimentada per joves que abandonen prematurament 

els estudis atrets pel sou i la feina fàcil. Un model difícil de sostenir que ha 

mostrat les seves grans debilitats en un context de crisi com l’actual, en el que ha 

estat el col·lectiu jove, i en especial el poc qualificat, el que més ràpid n’ha patit els 

seus efectes. 

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

que han abandonat els estudis de forma prematura.  

 

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

entre persones joves amb estudis superiors i persones joves sense estudis o amb 

només estudis obligatoris, dos grups o col·lectius amb capacitats dispars a l’hora 

de respondre a les dificultats que genera el propi sistema. 

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

estranger, que representa a dia d’avui una quarta part de la joventut catalana i 

que es suma sens dubte al col·lectiu de joves més castigats per les condicions 

socioeconòmiques. Joves en general pels que no només representa un problema 

                                                        
 

 

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

sobre la joventut a Catalunya. BCN: Secretaria de Joventut. 
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el nivell de qualificació, sinó també el handicap que representa ser identificat com 

a persona immigrada, sumat a la feblesa de la inexistència d’una xarxa social i 

familiar que els pugui dotar del suport necessari en moments de dificultats. 

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

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

paper de la família, característic també del model mediterrani, s’incrementa encara 

més. De fet la taxa d’emancipació torna a caure, i per tant és també, en aquest 

cas gràcies a la xarxa familiar, que el jove rep el suport necessari davant la 

impossibilitats d’aquest a emancipar-se de forma autònoma.  

Cal prendre atenció en aquest punt, doncs les dades posen en evidència que les 

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

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

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

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

d’origen és qui encara ha de facilitar la transició a la vida adulta de les persones 

joves, la qual cosa comporta que es produeixin amb intensitat les desigualtats 

socials. 

 

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

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

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

recollides.  

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

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

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

països mediterranis. 

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

                                                        
 

 
3 Van de Velde, Cécile (2009). Joventuts d’Europa: trajectòries comparades. Àmbits de Política i Societat,  núm. 
41, p. 43-48. 
4Simó, Carles (2008) Les transicions a la vida adulta en el context de la globalització. Col·leccióAportacions, 35. 
Secretaria de Joventut. 

5 Van de Velde, Cécile (2008) Fer-se adult. Sociologia comparada de la joventut a Europa. Col·leccióAportacions, 
34. Secretaria de Joventut. 
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les diferències de classe social, o bé el nivell formatiu dels pares, segueixen sent 

el millor sistema de predicció del futur del jove o la jove. Finalment Zigmut 

Bauman6 i un cop reconegut l’escenari aposta per la “bricoidentitat” com a 

estratègia de supervivència dels joves contemporanis, joves que necessiten 

d’adquirir la suficient capacitat d’adaptació per desenvolupar-se en un medi en 

canvi constant, en el que les oportunitats esdevenen també canviants i fugaces, i 

on mai les decisions preses tenen garanties de seguir una linealitat clara i 

previsible. 

 

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

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

diferència d’altres generacions poden acompanyar als joves d’avui al llarg de la 

seva vida, avantsala d’un canvi cultural. 

 

                                                        
 

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

7Bauman, Zygmunt (2008; 34) 
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2. Begues8 

Begues és un municipi de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona). Està situat a 

uns 400 metres d'altitud, al sud-oest de la comarca, i una part molt important del 

Parc del Garraf es troba en el nostre terme, incloent els pics de Montau (658 m) i 

de la Morella (594 m). Begues està connectat amb Avinyonet del Penedès i amb 

Gavà per una carretera comarcal. Compta amb 50km2 de superfície municipal i és 

el municipi amb més extensió del Baix Llobregat. 

 

Begues està agermanat amb el municipi francès de Bègues i el poble italià de 

Sant'Oreste. 

 

El terme municipal de Begues està situat al massís del Garraf. Queda inclòs, per 

tant, en la unitat geomorfològica de la Serralada Litoral. Amb una extensió de 

50,42 km2 i una altitud en la població de 399 m sobre el nivell del mar, Begues és 

el municipi més extens i elevat de tota la comarca. 

El municipi limita al nord amb els termes d'Olivella, Olesa de Bonesvalls, Vallirana 

i Torrelles de Llobregat; a l'est amb Sant Climent de Llobregat i Gavà, i al sud i 

sud-oest amb Sitges. 

La població s'emplaça dins una petita depressió de caràcter calcari entre els 

contraforts nord-occidentals del massís del Garraf constituïts per la Serra de la 

Guàrdia (511 m) al sud-est i la serra de les Conques (532 m) i el Montau (632 m). 

Aquesta zona de la Serralada Litoral es caracteritza per un basament paleozoic 

(període de l'era geològica) format principalment per materials d'estructura 

laminar, que afloren a la carretera de Gavà a Begues, una sèrie triàsica (període 

                                                        
 

 

8 Tota la informació ha estat extreta de: www.begues.cat  

http://www.begues.cat/
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de l'era mesozoica) d'estructura complexa, en la qual alternen els nivells calcaris 

amb gresos, conglomerats i argil·lites de tons vermells i una sèrie massiva de 

calcàries i dolomies, molt carstificades, que formen el massís del Garraf. 

 

La hidrologia de Begues ve definida per la conca de la riera de Begues, excepte 

en el seu extrem est, que amb vessant d'aquesta orientació pertany a les conques 

de les rieres de Torrelletes i a la riera de Salom. Aquests vessants són de caràcter 

silícic i d'ús forestal. La riera de Begues té una clara orientació est-oest i forma 

una àmplia vall anomenada Poljé de Begues, limitada al nord pel Montau, el Pla 

de Sots, el coll de la Creu d'Ardenya i el Sotarro; i pel sud, pel Turó de l'Espinadar, 

Puig del Coscó, Puig Rovirós, Serrat Blanc de la Guàrdia i Puig de les Agulles. 

 

A Begues, trobem cinc tipus generals d'hàbitats: l'ambient forestal, els ambients 

oberts o d'explotació agrícola, l'ambient de ribera, els ambients cavernícoles i el 

medi antropogen. 

En relació amb la fauna, diverses fonts indiquen que el massís del Garraf presenta 

el poblament ornitològic propi dels ambients rocallosos (merla blava, merla 

roquera, còlit ros, còlit negre...), espècies d'aus rapinyaires que nien als penya-

segats (com al gran duc, l'àliga cuabarrada o el falcó pelegrí) i espècies adaptades 

a les condicions ambientals, com la serp verda i la colobra de ferradura. 

Cal destacar que les coves i avencs alberguen diverses espècies de ratpenats i 

invertebrats. Dins dels invertebrats s'ha de fer una menció específica als 

cavernícoles, amb la presència de pseudo-escorpins (aràcnids) i isòpodes 

(crustacis), que representen espècies endèmiques del Garraf. 

Com a mamífers salvatges de certa grandària es poden destacar la guineu, el 

teixó, la geneta i el porc senglar; els dos primers tenen una gran capacitat 

d'aprofitar els ambients humans. És preocupant la important presència de gats i 

gossos assilvestrats. Dins dels micromamífers es poden destacar les musaranyes 

i la rata cellarda. 

 

La vegetació natural de la zona és netament mediterrània, amb un predomini de la 

brolla arbrada de romaní i bruc d'hivern. Actualment el pi blanc (Pinus halepensis) 

és l'arbre dominant a les masses forestals, tot i que probablement serien molt 

menys freqüents als boscos d'alzinar que correspondrien a la vegetació potencial, 
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i, en el qual, només dominarien a les zones més abruptes i erosionades amb sòls 

esquelètics. 

 

El pi blanc es caracteritza per la seva gran capacitat de dispersió, el seu 

creixement relativament ràpid i les seves escasses exigències pel que fa a la 

qualitat del sòl. Totes aquestes característiques fan que siguin molt eficaços en la 

colonització de les grans extensions agrícoles que han estat abandonades. 

 

Com a fet destacable, també cal parlar de la presència del pi pinyoner (Pinus 

pinea) en els espais planers i dels sòls profunds. Es veuen associats a llindars de 

boscos de pins blancs i conreus. Acompanyant el pi pinyoner trobem també 

exemplars aïllats de roure, espècie pobladora habitual de rieres i torrents. 
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3. El previ 

Introducció 

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

la regidoria de Joventut, partint de les següents dimensions: 

- L’anàlisi prèvia de la pròpia regidoria. 

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

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

Nacional de Joventut 2010-2020. 

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

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

 

Missió i prioritats 

El Pla Local de Joventut que ens ocupa pretén: 

Plantejar la política de joventut a través de la Regidoria de Joventut amb 

l’objectiu d’aconseguir la implicació del col·lectiu de joves de Begues, tenint 

com a eix central la participació en la vida social del municipi. 

 

Les prioritats, reflexions inicials: 

Aquesta diagnosi ha de permetre obtenir una fotografia el més ajustada de la 

realitat juvenil de Begues per tal de planificar i ajustar les intervencions de 

l’Ajuntament cap al col·lectiu jove en el propers anys.  
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4. Metodologia 

Introducció 

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

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

expectatives de la regidoria de Joventut, sense descuidar el pragmatisme, la 

viabilitat i la flexibilitat que ha de tenir un document d’aquest caire. 

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

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

 

Marc normatiu9 

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

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

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

evidentment en el disseny de les polítiques. 

 

Es presenten a continuació: 

 

Participació: 

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

polítiques públiques en general i molt especialment en les de joventut. I això 

significa que han d’incloure els i les joves en les diverses fases del 

                                                        
 

 
9Extret de: Secretaria de Joventut (2010) Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. 
Document de Bases.Generalitat de Catalunya. Departamentd’Acció Social i Ciutadania. Secretaria 
de Joventut.  
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desenvolupament de les polítiques i programes, així com els diversos agents que 

hi intervenen. La missió mateixa del PNJCat 2010-2020 proposa apoderar les 

persones joves impulsant el seu paper actiu com a ciutadans i ciutadanes. Per 

això cal elaborar polítiques per enfortir la participació de les persones joves i cal 

tenir present que els i les joves i el moviment juvenil organitzat són un agent 

fonamental a incloure en el disseny, la implementació i l’avaluació de qualsevol 

política de joventut. 

 

Transformació: 

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

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

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

a les polítiques de joventut una voluntat de transformar tant les condicions de vida 

dels i de les joves com el model de societat en general. Perquè les polítiques de 

joventut siguin realment transformadores cal que tinguin impacte sobre la societat. 

 

Integralitat 

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

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

es veu reflectit en la diversitat de reptes i àmbits materials sobre els quals vol 

incidir el Pla. Alhora, l’actuació sobre aquestes esferes i la resposta a les 

problemàtiques o necessitats també ha de ser integral, ja que solen ser 

multicausals i estar interrelacionades (educació i treball, participació i educació, 

etc.). Cal entendre que l’individu és un i que, per bé que les lògiques 

administratives demanin divisions sectorials, cal actuar tenint en compte la 

globalitat. 

 

Qualitat 

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

a les necessitats i projectes de la gent jove. Per això és indispensable que es facin 

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

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

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

través de diagnòstics que han de servir per orientar la planificació de les polítiques 
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de joventut. 

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

proximitat per ajustar-se a les necessitats específiques de cada territori i de 

cada col·lectiu.  

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

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

d’aquestes.  

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

resultats de les polítiques i els processos que hi han estat implicats.   

 

Parts de la diagnosi 

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

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

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

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

altres informacions complementàries. 

 

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

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

imatge el màxim d’ajustada possible de la realitat del col·lectiu jove, i en segon lloc 

útil com a base sobre la qual assentar el disseny del PLJ, i per tant de les 

actuacions que dirigiran les polítiques de joventut dels propers anys. 

S’ha dividit en tres grans parts:  

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

o Visualització de les polítiques actives. 

o Visualització dels recursos humans, recursos econòmics, equipaments, 

teixit associatiu, projectes de referència, etc. 

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

de permetre valorar la idoneïtat de cadascuna d'elles. 

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

quantitatives i qualitatives complementades les unes amb les altres. Important, 
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doncs recull la informació derivada de les dades sociodemogràfiques, però 

sobretot dels grups de treball amb joves, tècnics/ques i professionals del 

sector. 

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

d’allò més destacat de cadascuna de les parts de la diagnosi. 

 

 

Cronologia 

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

presentem a continuació una cronologia detallada: 

 

Data Acció 

10/07/2019 Reunió de coordinació tècnica d'inici del treball.  

13/11/2019 Reunió tècnica de visualització de les polítiques actives municipals. 

20/11/2019 
Sessió de treball de diagnosi amb el col·lectiu jove i entitats juvenils, 
celebrada al PIJ de Begues i amb la participació de 6 persones joves. 

18/12/2019 
Sessió de treball de diagnosi amb l’equip de govern, celebrada a la 
sala de plens de l’Ajuntament i amb la participació de 4 persones. 

30/01/2020 
Sessió de treball de diagnosi amb professionals i agents del territori, 
celebrada a la biblioteca de Begues i amb la participació de 3 persones. 

26/02/2020 Presentació d’un esbós del document de diagnosi per revisió.  

19/03/2020 Lliurament del document definitiu 
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5. Plantejament de la Diagnosi 

 

Anàlisi de prioritats 

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

Qualitat, prioritzar les temàtiques que es volen abordar en l’anàlisi i que 

determinaran en bona mesura la redacció del PLJ. 

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

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

elaborat i desenvolupat anteriorment. Evidentment els anys d’experiència, les 

dades disponibles, el coneixement de les necessitats del col·lectiu jove, així com 

també de les possibilitats de la regidoria són suficients per determinar quines han 

de ser les prioritats de les polítiques de joventut del poble. Unes prioritats que es 

concreten amb: 

 

- Facilitar el procés emancipatiu del col·lectiu jove. 

- Promoure un jovent actiu socialment i ciutadanament.  

- Dotar d’eines i recursos al col·lectiu jove per resoldre les seves necessitats. 

 

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

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

2010-2020: 

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

joves. 

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

joves. 

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

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

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

participació en allò col·lectiu de les persones joves. 

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

perquè l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment 

cohesionadors. 

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

cohesionada, vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les 

formes d’organització col·lectiva. 
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6. Anàlisi de les Polítiques de Joventut 
(APJ) 

Introducció 

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

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

disponibles en matèria de joventut en el conjunt del municipi. 

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

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

Realitat Juvenil (ARJ), de manera que permetrà entendre fins a quin punt els 

recursos i polítiques existents s’ajusten a les necessitats reals o percebudes dels i 

les joves. 

 

Metodologia 

L’anàlisi de les polítiques de joventut ha requerit principalment d’una bona dosi de 

treball intern amb l’objectiu d’enumerar i recopilar informació al respecte dels 

serveis i recursos existents. Destaca en tot cas i en aquesta primera fase el treball 

intern fet pels tècnics i regidors municipals de l’Ajuntament de Begues, amb 

l’objectiu de visualitzar les polítiques que s’adrecen o afecten a les persones joves 

del municipi. 

 

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

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

d’una visió integral identificant els i les agents que desenvolupen accions que 

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

vista d'interinstitucionalitat i interdepartamentalitat. 
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El teixit associatiu 

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

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

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

entitats culturals, de lleure, esportives.... Begues no és l’excepció, i com podrem 

veure a continuació compta també amb un nombre important d’entitats que 

marquen el pols de la participació i de la dinamització del municipi: 

 

Entitats específicament juvenils:         

Associació de Joves 6tres9: Nascuda l’any 2000, l’Associació 6tres9 té l’objectiu 

de dinamitzar, formar i cohesionar el jovent de Begues. Els diferents grups que 

integren el gruix de l’entitat organitzen tota mena d’actes durant l’any, que van des 

de xerrades, conferències i campanyes de sensibilització fins a concerts i festes. 

Grup d’Esplai Uraka: L’Esplai Uraka, des de l’any 2002, funciona els caps de 

setmana amb els infants i joves del poble que tinguin interès en apuntar-s’hi. S’hi 

treballen, a partir de diferents activitats, excursions i altres mètodes, els aspectes 

a tractar en les diverses edats per tal que els infants millorin en els valors que 

l’esplai creu essencials: utopia, solidaritat, iniciativa i felicitat. Realitzen la seva 

activitat els dissabtes de 16:30 a 18:30 h..  

 

Entitats no juvenils que treballen en polítiques de joventut: 

Com a complement de les entitats juvenils, Begues compta amb una sèrie 

d’associacions que no estrictament juvenils, però en la que hi ha joves que hi 

participen. En aquest sentit, Begues té diverses entitats, principalment esportives i 

culturals on el col·lectiu jove hi participa o en forma part però sense ser el gruix 

principal de l’entitat.  

Polítiques actives 

L’anàlisi de les polítiques actives ha estat un dels punts més treballats de l’APJ. 

Una tasca feta amb cura i que enumera amb detall les actuacions que deriven del 

conjunt del consistori i de cadascuna de les regidories per cadascun del reptes del 

Pla Nacional de Joventut de Catalunya. 
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TEMÀTICA EDUCACIÓ -formal i no formal- 

Regidoria de 
Joventut 

Curs de monitors d’educació en el lleure infantil i juvenil. 

Altres 
regidories 

Formació de monitors esportius (regidoria de salut) 

Altres 
organismes 

Existència de dues escoles d’idiomes 

Entitats i 
Teixit Juvenil 

 

TEMÀTICA TREBALL 

Regidoria de 
Joventut 

Derivació de joves al servei local d’ocupació.  
Assessorament i gestió de la informació sobre temes laborals 
mitjançant el portal www.jove.cat  

Altres 
regidories 

Regidoria d’ocupació: 

 Convenis pràctiques curriculars (institut/universitats) 

 Contractació de jovens en pràctiques – Garantia Juvenil  

Altres 
organismes 

Programes del SOC (Garantia Juvenil) 

Entitats i 
Teixit Juvenil 

 

TEMÀTICA HABITATGE 

Regidoria de 
Joventut 

 

Altres 
regidories 

Existència d’un Pla d’habitatge (Regidoria d’habitatge) 

Altres 
organismes 

 

Entitats i 
Teixit Juvenil 

 

TEMÀTICA VIDA SALUDABLE 

Regidoria de 
Joventut 

Membre del grup motor en el Pla d’addiccions  
Som nit (FM) 

Altres 
regidories 

Regidoria de serveis socials: 

 Campanya “veure abans de beure” 

 Curs Agents de salut juvenil 

Altres 
organismes 

CIFA (Servei d’informació familiar sobre les addiccions) 

http://www.jove.cat/
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Entitats i 
Teixit Juvenil 

Xerrades i cinefòrums joves associats 6tres9 

TEMÀTICA CULTURA I OCI JUVENIL 

Regidoria de 
Joventut 

Festa cap d’any, Festa Sant Joan, Festa Castanyada, HOLI I 
organització de les Penyes.  
Carnet Jove 

Altres 
regidories 

Festa Major d’hivern i d’estiu (regidoria de Cultura) 
Oferta cultural d’exposicions, cinema i teatre (Teatre El Goula) 

Altres 
organismes 

 

Entitats i 
Teixit Juvenil 

Entitat juvenil 6tres9: Fira i sopar medieval, Tapatast, organitzen la 
Festa jove dins la festa major d’hivern. 

TEMÀTICA PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 

Regidoria de 
Joventut 

Elaboració del Pla local de Joventut 

Altres 
regidories 

Projectes intergeneracionals gent jove-gent gran (regidoria de 
participació) 
Recolzament a les entitats 

Altres 
organismes 

Fem Pinya, entitat PDS 

Entitats i 
Teixit Juvenil 

Associació de Joves 6tres9 

TEMÀTICA COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 

Regidoria de 
Joventut 

Assessorament des del Punt Jove d’igualtat i gènere. 
Promoure la inclusió en totes les festes i actes que es realitzen. 

Altres 
regidories 

Millora bus setmanal. Ampliació carril bici 
Pla d’Igualtat 

Altres 
organismes 

 

Entitats i 
Teixit Juvenil 

 Les Agulles (Assemblea Feminista de Begues) 

 

Aquest treball de visualització de les polítiques actives, com es podrà veure, 

complementa les conclusions de la diagnosi i sobretot ajudarà a determinar les 

propostes, en tant que per cadascun del reptes és necessari decidir què cal seguir 

fent, què cal potenciar, què cal canviar o què cal deixar de fer. 
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Els projectes de referència de la regidoria de Joventut  

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, Begues és un municipi amb anys 

d’experiència en polítiques de joventut, i per tant, amb anys de gestionar i donar 

forma a serveis i projectes, que a dia d’avui, ja configuren l’ADN de les polítiques 

de joventut de Begues. Destaquem alguns d’ells, diferenciant equipaments i 

serveis o programes: 

 

Serveis o programes  

 

Punt Jove  

El Punt Jove és l’espai que tenen les persones joves de Begues com a referència 

de les polítiques de joventut. És un punt d’atenció presencial que permet al jovent 

rebre informació, atenció i assessorament en diverses matèries o aspectes del seu 

interès. 

  

Carnet Jove 

L’Ajuntament de Begues crea el Carnet Jove Begues amb els objectius d’afavorir 

l’emprenedoria del col·lectiu juvenil local i alhora buscar la implicació́ en la vida 

social i cultural, establir un nou canal de difusió́ per arribar als i a les joves, i 

impulsar el comerç ̧ local. Va adreçat a joves d’entre 14 i 25 anys empadronats a 

Begues i permet gaudir d’avantatges en activitats organitzades per l’Ajuntament de 

Begues, a través de descomptes en els preus públics, sortejos i altres avantatges 

com també gaudir de promocions i ofertes en els comerços locals adherits a 

l’acció́, definits per cada comerç i específics en base a les seves pròpies 

característiques. 

El carnet és expedit a demanda de la persona, prèvia complementació del 

formulari de sol·licitud. Un cop expedit, caldrà recollir-lo físicament al Punt Jove 

del Centre Cívic El Roure. En el moment de recollida caldrà mostrar el DNI o 

Passaport original. 

 

Concurs Mostra de vídeos contra les violències de gènere “Quan l’Amor fa 

mal”. 

Concurs promogut per la Regidoria de la Dona i té com a finalitat conscienciar a la 

ciutadania sobre la violència de gènere, i/o prevenir-la, a través de l’elaboració 
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d’un vídeo amb la temàtica de la gelosia. S’adreça a joves de quart de la ESO que 

estudiïn o visquin a Begues. El vídeo pot realitzar-se amb el mòbil o una càmera i 

ha d’incloure una denúncia, reflexió, teatrelització o representació fictícia de fets o 

accions basades en la gelosia. Es donen premis en metàl·lic als 3 millors vídeos.  

 

Agents de salut jove 

Projecte de formació i informació sobre prevenció de conductes de risc vinculades 

als consums. Es realitza amb els joves de 3er i 4rt d’ESO i permet aprofundir en la 

prevenció de les addiccions.  

 

Programa de suport al cicle festiu (Cap d’Any, Sant Joan, Castanyada) 

Des de la regidoria de Joventut es dóna suport en l’organització de les diverses 

activitats festives en les que el col·lectiu jove hi té un paper destacat, com poden 

ser les festes de Cap d’Any, Sant Joan o la Castanyada.  

Recursos humans 

Actualment els recursos humans destinats a polítiques de joventut estan formats 

per un tècnic de joventut (i de treball) que realitza les tasques principals de l’àrea 

de joventut i gestiona el Punt d’Informació Juvenil (ubicat al Centre Cívic El 

Roure). De manera interdepartamental es compta puntualment amb altres 

professionals d’altres regidories o també amb suport extern provinent d’altres 

administracions (Consell Comarcal, principalment). 

Infraestructures 

Els i les joves de Begues compten amb un local destinat al propi col·lectiu, d’accés 

públic i gratuït, on realitzar activitats de consulta i assessorament, és el PIJ. El 

Punt d’informació juvenil està ubicat al Centre Cívic El Roure. És un servei 

municipal que posa a l’abast dels i les joves informació i assessorament en 

diferents temes a més de fomentar l’autonomia de la joventut. El servei esdevé 

catalitzador de les polítiques municipals adreçades a les persones d’una franja 

d’edat compresa entre els 14 i els 35 anys, alhora que esdevé dinamitzador de les 

inquietuds i iniciatives promogudes per aquest col·lectiu, de forma individual o 

mitjançant l’associacionisme juvenil. 
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Actualment té el següent horari:  

 Dimarts i dimecres de 9.00 a 10.30h 

 Dilluns, dimecres i divendres de 17.30 a 20.00h 

 Dimarts i dijous de 15.00 a 20.00h 

 

El PIJ, a l’estar ubicat al centre cívic El Roure, ofereix al col·lectiu jove una sèrie 

de serveis i recursos, que tot i no ser exclusius per al propi col·lectiu, si que en 

poden fer-ne ús i treure’n profit. 

El Centre Cívic el Roure és la peça central de la xarxa d'equipaments culturals de 

Begues. Acull els següents espais i serveis municipals: 

 Teatre El Goula 

 Servei d'Ocupació Local 

 Punt Jove 

 Espai Nou de la Gent gran 

 Servei de Suport a les Entitats 

 Espai expositiu Lina Font 

 Bar Restaurant Llora Plora 

 

Es va inaugurar el 18 d’octubre de 2014. Disposa de 3900 metres quadrats 

construïts + 1900 metres quadrats exteriors. 

 

El projecte es va concebre com un únic edifici però amb tres grans propòsits 

diferenciats: un gran auditori, la Biblioteca i el Centre Cívic pròpiament dit. 

S’aixeca en una parcel·la triangular a tocar de la riera de Begues i als peus del 

roure monumental que dona nom a l’equipament. Precisament el nom dels 

diferents equipaments que integren el centre Cívic va ser fruit d’un procés 

participatiu per part de la ciutadania de Begues. 

L’edifici s’alça entorn a un punt de trobada central, una àgora que esdevé nexe 

d’unió dels diferents espais, a nivell arquitectònic però també social.  

 

Més enllà d’aquest equipament que hem descrit, Begues disposa dels següents 

equipaments que tot i no ser exclusius per al jovent, aquests en poden fer ús:  

Culturals i socials  
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Antic Ambulatori: L'edifici que acollia l'ambulatori de Begues va deixar de prestar 

serveis d'atenció sanitària quan va entrar en funcionament el nou CAP Pou Torre. 

Actualment aquest equipament és la seu de les entitats juvenils de Begues: 

l'Associació Juvenil 6tres9 i l'Esplai Uraka, qui han rebatejat l'edifici amb el nom 

popular El Cactus. 

Biblioteca La Ginesta: La Biblioteca La Ginesta va ser inaugurada l’any 2014 en un 

nou edifici compartit amb el Centre Cívic El Roure. Disposa de 1.200 metres 

quadrats i un fons documental de 24.000 exemplars al servei de la cultura, el 

coneixement i el lleure de les beguetanes i dels beguetans.  

Teatre El Goula: El Teatre El Goula és el gran auditori cultural de Begues. Un 

equipament de primer ordre, modern i funcional, ideal per a representacions 

teatrals, concerts, sala de ball, cinema, conferències i xerrades o espectacles de 

tot tipus. 

 

Educatius 

Institut de Begues: Centre d'ensenyament secundari de Begues (públic). Ofereix 

fins a 4t ESO 

Col·legi Sant Lluís Bosch: Centre educatiu de la xarxa d'Escoles Pare Manyanet, 

que ofereix estudis d'educació infantil, primària i secundària. 

 

Esportius 

Camp Municipal d’Esports: Camp municipal de Begues, ubicat a la zona esportiva. 

Disposa de gespa artificial i és seu de la pràctica de competició i entrenaments de 

futbol i de rugbi. Compta amb un edifici de serveis, vestidors i despatxos. 

Pavelló esportiu Jaume Viñas: Pavelló esportiu cobert que acull entrenaments i 

competició de disciplines esportives com el bàsquet, el futbol sala o la gimnàstica 

rítmica, entre d'altres. Està format per una pista central (modulable a pistes petites 

en funció de les necessitats), graderia, vestidors i serveis. És una de les peces 

que integra la Zona Esportiva Municipal de Begues. 

Piscina Municipal: La Piscina Municipal de Begues és un equipament esportiu que 

posa a disposició dels ciutadans i ciutadanes un conjunt d’activitats, 

d’instal·lacions i de programes per tal de promoure la pràctica esportiva, per 

garantir el dret i l’accés a l’activitat física i l’esport de tota la ciutadania de Begues 
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com a element essencial de l’estat del benestar i de la cohesió social. La 

instal·lació compta amb una piscina coberta climatitzada i dues a l’aire lliure 

estacionals on es realitzen activitats aquàtiques i cursos de natació de diferents 

nivells i per a totes les edats: infants, adults i gent gran. També disposa d’una sala 

de fitness, sauna, bany de vapor i dues sales d’activitats dirigides on es realitzen 

un ventall molt ampli d’activitats. Finalment compta amb una pista de pàdel i dues 

pistes de tennis. 

Zona esportiva municipal: Ocupant una gran superfície situada a la zona nord del 

nucli urbà, la Zona Esportiva Municipal aplega un conjunt d'equipaments i espais a 

servei de la pràctica esportiva: Pavelló Municipal Jaume Viñas Pi, Piscina 

Municipal de Begues, Camp Municipal d'Esports, Pistes de Frontó, Tenis i Pàdel, 

Skate Parc, Edifici de serveis, vestidors, despatxos i sales de reunions, Camp 

exterior de terra, Zona d'usos polivalent situada entre el Camp d'Esports i la 

Piscina. 

Recursos econòmics 

El pressupost municipal destinat a l’àrea de Joventut durant el 2020 ha estat d’un 

total de: 63.831,01 euros que quedaven repartits de la següent manera: 

- Personal laboral temporal Joventut: 26.792,22 euros 

- Seguretat social personal laboral temporal Joventut: 8.988, 79 euros 

- Material d’oficina ordinari no inventariable Joventut: 500 euros 

- Joventut: 12.650 euros 

- Altres despeses diverses Joventut: 500 euros 

- Cap d’Any: 4.100 euros 

- Festa Major d’Hivern: 3.000 euros 

- Sant Joan: 1.300 euros 

- Festa Major d’Estiu: 5.000 euros 

- Sopar Medieval: 1.000 euros 
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Públic diana 

El PNJCat2020 estableix que les polítiques juvenils són aquelles adreçades als 

joves de 16 a 2910 però la realitat de molts municipis de Catalunya i la voluntat 

d’arribar a un sector en concret fa que aquesta franja d’edat comenci als 12/13 

anys, coincidint amb l’inici dels estudis secundaris. El mateix PNJCat ja compta 

amb el fet que la complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques que 

s’hi adrecen obliguen a ser oberts en les fronteres de l’edat.  

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

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

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

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

Begues major de 15 anys i segons els programes o activitats, aquestes es 

centraran en una franja d’edat o en un altre.  

 

                                                        
 

 
10Direcció General de Joventut. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 

Catalunya (2013). Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. p.29. 
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7. Anàlisi de la Realitat Juvenil (ARJ) 

 

Introducció 

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

Té com  a objectiu disposar d’una fotografia el més aproximada possible a la 

realitat, que ha de permetre assentar les bases per al  disseny del Pla i de les 

polítiques de joventut. 

 

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

qualitatives en les que s’han prioritzat i potenciat les dades relacionades 

amb els temes claus per les polítiques de joventut del municipi, 

determinades prèviament a l'apartat 2.2. de Missió i Prioritats. 

 

Dades quantitatives 

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

dades quantitatives aporten informació objectiva sobre l’estat i la distribució 

dels i les joves de Begues, en comparació amb d’altres àmbits territorials 

com la comarca del Baix Llobregat i Catalunya.  

 

Dades qualitatives 

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

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

de copsar diferents opinions, sinó discursos representatius, orientacions i 

tendències. També és important tenir en compte que la diagnosi en la seva 

vessant qualitativa no només recull realitats, sinó sobretot realitats 

percebudes, tant o més interessants que les quantitatives, doncs aporten 
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informació subjectiva de gran valor a l’hora de planificar les actuacions. 

La informació qualitativa és també de gran utilitat per complementar i 

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

informació acurada i ajustada a la realitat. 

 

 

Metodologia 

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

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

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

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

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

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

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

actualitzacions i ampliacions a les que s’ha vist sotmès el document per tal 

d’ajustar-lo en tot moment a la realitat i a les últimes dades disponibles. 

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

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

bon nivell d’implicació i seguiment. 

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

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

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

de les persones joves de Begues, tot amb la participació i la implicació dels 

i les agents implicats en el mateix procés de treball. 

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

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

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

del conjunt de les polítiques públiques. 

 

 

El treball amb dades quantitatives i qualitatives requereix d’accions i estratègies 
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diferents que exposem a continuació: 

Dades quantitatives. 

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

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

Generalitat de Catalunya, el Departament d’ensenyament i altres. 

 

Dades qualitatives 

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

d’entrevistes en profunditat. Els grups de treball, més enllà de ser d’utilitat per 

recollir l’opinió d’un nombre important de persones, serveixen per a detectar 

tendències i complementar les dades quantitatives. 

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

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

important i ajustada dels diferents perfils i discursos presents a Begues. 

 

Les sessions de treball van ser:  

Sessió de treball amb joves. Dimecres 20 de novembre de 2019, Punt Jove de 

Begues. (De 18.00 a 19.45 hores) 

Els i les joves, com a veritables protagonistes del PLJ de Begues, han format part 

també dels grups de treball de diagnosi. Per fer-ho possible es va optar per fer 

convocatòria a determinades persones joves de Begues que fossin 

representatives del col·lectiu jove i de l’associacionisme municipal.  

Van participar a la trobada un total de 6 joves d’edats compreses entre els 18 i els 

25 anys. 5 nois i 1 noia. Dos dels joves són membres de l’entitat juvenil de Begues 

“6tres9”. 

Sessió de treball amb equip de govern. Dimecres 18 de desembre de 2019, 

Ajuntament de Begues. (de 11.00 a 13.00h). 

Per tal d’obtenir l’opinió i les aportacions de l’equip de govern, es va realitzar una 

sessió grupal que va comptar amb la participació de:  

● Maria Llauradó i Fornt: Tinenta d'alcaldia de Benestar i Acció Social 

(Regidories de Salut i Consum, Gent Gran, Solidaritat i Cooperació i 

Serveis Socials) i d'Administració Oberta (Regidories de Comunicació, 

Participació Ciutadana i Govern Obert i Transparència). 
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● Anna Méndez Achell: Tinenta d'alcaldia d'Educació i Cultura (Regidories 

d'Educació, Política Lingüística i Cultura) i d'Igualtat (Regidoria de la Dona, 

LGTBI+). 

● Alfons Duran Martínez: Regidor d'Esports i Joventut 

● Jordi Ros: Tècnic de joventut municipal. 

 

Sessió de treball amb professionals i agents del territori. Dilluns 30 de gener de 

2020, Biblioteca de Begues. (de 10.00 a 12.00h). 

Per tal d’obtenir l’opinió i les aportacions de certs agents que treballen al territori, 

es va realitzar una sessió grupal que va comptar amb la participació de:  

 Ferran Samaniego: Tècnic del centre Montau.  

 Carlota Martín: Educadora social de l’Ajuntament de Begues.  

 Àngels Sánchez: Directora de la Llar d’Infants i tècnica d’educació de 

l’Ajuntament. 

Evolució de la població 

Begues és un municipi amb una evolució de la població molt particular i diferent a 

la resta d'àmbits territorials de comparació.  

Des de l'inici de les dades de referència el municipi viu un creixement constant de 

població, amb un acceleració d’aquest creixement la darrera dècada del segle 

passat i fins ben entrat el segle XXI. A partir del 2006, aquest creixement deixa de 

ser tant pronunciat, però manté dades sorprenents, que s’han mantingut fins a les 

xifres actuals.  

Gràfica 1 : Evolució de la població de Begues. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1981-2018. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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Tal i com es pot observar si ho comparem amb la gràfica 2, l'evolució demogràfica 

de Begues destaca per seguir una evolució similar però amb xifres més 

espectaculars que no pas les dades comarcals. El Baix Llobregat també ha vist 

créixer la seva població però a una nivells menys pronunciats. Amb tot, es 

produeix una dinàmica semblant a la municipal, amb un creixement constant fins a 

finals del segle passat, un creixement més exponencial fins al 2006, per tornar a 

un creixement més moderat dels darrers anys. 

 

Gràfica 2 : Evolució de la població del Baix Llobregat. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1981-
2018. 

 

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

 

La gràfica 3 mostra també com la població de Catalunya segueix d'inici una 

evolució semblant a la comarcal,  amb períodes de creixement constant de la 

població i no és fins a la dècada del 2000 que també incrementa de forma evident 

la seva població, per realentir-se també a partir del 2011, igual com passa amb les 

dades comarcals i en menys mesura amb les municipals.  
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Gràfica 3 : Evolució de la població de Catalunya. Nombres absoluts.Sèrie temporal 1981-2018. 

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

 

La gràfica 4 aporta una imatge clara de quines han estat les dinàmiques d'evolució 

de la població dels diferents àmbits territorials.  

Es posa en evidència que Begues en els darrers anys ha viscut un creixement 

espectacular, creixent en percentatges superiors al 40% en algunes anys. Veiem 

com l’evolució demogràfica del municipi és molt particular i exclusiva i que només 

és a partir del 2006, quan aquesta dinàmica municipal, s’assimila a les dinàmqiues 

comarcals i nacionals.  

Gràfica 4: Índex d’evolució de la població de Begues, el Baix Llobregat i Catalunya. Sèrie 
1990-2014. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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Amb la gràfica 5 podem observar com la piràmide de població de Begues compleix 

en bona part amb l’estàndard de Catalunya. Un piràmide amb forma de fus típica 

dels municipis catalans, en la que destaca un part central especialment crescuda, 

una part alta piramidal i una base estreta en lleuger creixement. 

Aquesta forma tant particular s’explica gràcies a diversos motius: 

- La part central, molt crescuda, respon a l’històric Baby Boom, un fenomen 

comú al conjunt de l’estat espanyol derivat de la recuperació econòmica que va 

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

- A les franges joves una dràstica davallada de la població derivada d’una molt 

important disminució de la natalitat.  

- Un lleuger creixement de les franges infantils derivada dels naixements de les 

franges adultes més poblades, just i com dèiem, els fills del Baby Boom.  

 

Tal i com es pot veure si observem les piràmides de població -testimonials-  de la 

comarca del Baix Llobregat i de Catalunya, podem observar com la piràmide de 

Begues compleix amb el model d'ambdós àmbits territorials de comparació. 

 
Gràfica 5 : Piràmide d’edats. Begues. Any 2018. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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Gràfica 6: Piràmide d’edats. Baix Llobregat. Any 2018. 

 

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

 

 

Gràfica 7: Piràmide d’edats. Catalunya. Any 2018. 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT 
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L'anàlisi amb detall ens mostra que: 

 La franja més poblada és la franja de 40 a 44 anys, igual com passa a 

Catalunya i a la comarca. 

 La franja menys poblada (a excepció de la vellesa) és la de 30 a 34 

anys amb una suma de 310 persones, seguida de la franja 25 a 29 anys amb 

324 persones. En aquest cas Begues es comporta diferent a Catalunya i a la 

comarca, doncs en ambdós casos la franja menys poblada és, la de 15 a 19 

anys. 

 Si tenim en compte que oficialment les polítiques de joventut s’adrecen 

a la població de 15 a 29 anys podem afirmar que en l'actualitat s’adrecen a 

grans trets a franges d’edat poc poblades. En canvi, si és manté la tendència, 

en els propers anys, el col·lectiu jove serà força nombrós, ja que les franges 

d’edats inferiors (de 5 a 14 anys) són força nombroses.   

 

La taula A aporta informació lleugerament més detallada que la recollida a les 

piràmides de població (gràfica 5) sobre la distribució de la població jove 

segons edats. 

 

Taula A: Distribució de la població de Begues segons sexe i edat. 2018. 

Edats Homes Dones Total % homes % dones % total 

De 0 a 4 anys 181 171 352 51,42 48,58 5,06 

De 5 a 9 anys 262 233 495 52,93 47,07 7,11 

De 10 a 14 anys 222 250 472 47,03 52,97 6,78 

De 15 a 19 anys 235 229 464 50,65 49,35 6,67 

De 20 a 24 anys 193 179 372 51,88 48,12 5,34 

De 25 a 29 anys 166 158 324 51,23 48,77 4,65 

De 30 a 34 anys 140 170 310 45,16 54,84 4,45 

De 35 a 39 anys 223 219 442 50,45 49,55 6,35 

De 40 a 44 anys 320 362 682 46,92 53,08 9,80 

De 45 a 49 anys 332 319 651 51,00 49,00 9,35 

De 50 a 54 anys 284 315 599 47,41 52,59 8,61 

De 55 a 59 anys 250 249 499 50,10 49,90 7,17 

De 60 a 64 anys 195 215 410 47,56 52,44 5,89 

De 65 a 69 anys 184 135 319 57,68 42,32 4,58 

de 70 a 74 anys 101 102 203 49,75 50,25 2,92 

De 75 a 79 anys 60 69 129 46,51 53,49 1,85 

De 80 a 84 anys 51 60 111 45,95 54,05 1,59 

De 85 a 89 anys 26 56 82 31,71 68,29 1,18 
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De 90 a 94 anys 14 23 37 37,84 62,16 0,53 

De 95 a 99 anys 1 5 6 16,67 83,33 0,09 

De 100 anys i més 0 2 2 0,00 100,00 0,03 

Total 3440 3521 6961 49,42 50,58 100,00 

De 15 a 29 anys 594 566 1160 51,21 48,79 16,66 

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

 

A Begues el col·lectiu jove, representat en els anys 15 a 29 anys, representa 

el 16,66% del total de població. 

Més enllà dels quinquennis de la taula D, i sent coherents amb el criteris 

d'edat del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 cal dir que són 

1160 les persones entre 15 i 29 anys a les que s’adrecen les polítiques 

públiques de joventut promogudes per la Direcció General de Joventut.  

 

Més important, reflex de la situació demogràfica actual, és la informació que 

aporta la taula B i la gràfica 8 que la complementa. Podem observar com 

l’evolució de la població jove és positiva en nombre absoluts però negativa en 

percentatge. És a dir, que malgrat que el nombre de joves ha crescut els 

darrers 18 anys, el percentatge de joves respecte el total de la població ha 

disminuït. Malgrat això, observem, que comparativament, Begues té una 

evolució en negatiu menys dolenta que els altres territoris analitzats i si bé el 

2000 l’índex de joventut era molt inferior respecte l’índex comarcal o nacional, 

el 2018, aquesta xifra s’ha invertit i l’índex juvenil del municipi és superior al  

del Baix Llobregat i al de Catalunya.   

 

Taula B: Evolució de la població jove de Begues, el Baix Llobregat i Catalunya. Nombres 
absoluts i percentatge sobre el total de població. Sèrie temporal 2000-2018. 

 

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

 

A la gràfica 8 podem observar en detall l’evolució de l’índex de joventut. Una 

evolució en negatiu compartida amb la resta de territoris de referència i en la 

que Begues ha invertit el pes de la població jove en els darrers anys. Com 

s’ha assenyalat abans, aquesta pèrdua del pes de la població jove, és menys 

Nº % Nº % Nº % increment

Begues 856 20,43 1.160 16,66 304 -3,77

Baix Llobregat 169.673 25,00 121.582 14,84 -48.091 -10,16

Catalunya 1.408.938 22,5 1.162.539 15,30 -246.399 -7,20

Joves 15 a 29
2000 2018 Variació
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significativa si la comparem amb la resta dels àmbits analitzats. Amb tot, el 

municipi té un evolució diferent i positiva vers la resta dels territoris analitzats.    

 

Gràfica 8: Evolució de l’índex de població juvenil (15-29 anys). Begues, Baix Llobregat i 
Catalunya. Sèrie temporal 2002-2018. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’IDESCAT. 

 

Naturalesa de la població 

Sobre la naturalesa de la població de Begues, és interessant veure la 

procedència dels seus habitants i la comparativa amb la població jove.  En 

primer lloc, la gràfica 9 aporta informació sobre la distribució del conjunt de la 

població de Begues segons el seu lloc de naixement. 

Tal i com es pot observar, i segons dades del 2018, les persones nascudes a 

Catalunya representen un 78,1%, seguit del 13,2% de persones nascudes a 

l’estat espanyol, i del 8,7% de població nascuda a l’estranger. 
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Gràfica 9: Distribució de la població de Begues segons lloc de naixement. Catalunya, 
CCAA i estranger. 2018. 

 

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

 

Per contra, si ens fixem en la gràfica 10, centrada amb el lloc de naixement de 

la població jove de Begues, observem que el percentatge de joves nascuts a 

l’estranger, és el mateix que el del total de la població.  

Posa en evidència que el flux d’arribada de persones procedents de l’estat 

espanyol dels anys 60 i 70 s’atura de forma significativa, de manera que en 

l'actualitat són més les persones joves nascudes a l'estranger que les 

nascudes a la resta de l'estat espanyol. 

 

Gràfica 10: Distribució de la població jove de Begues (15/29 anys) segons lloc de 
naixement. Catalunya, CCAA i estranger. 2018. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Per complementar aquestes dues gràfiques, és interessant veure l’evolució 

que ha tingut la població jove nascuda a l’estranger i comparar-la amb els dos 

àmbits d’anàlisi territorial.  

Tal i com apuntaven les dades de les gràfiques anteriors, l'increment dels i de 

les joves nascuts/des a l'estranger és significatiu, passant en el cas de 

Begues d'un percentatge de 2,92% l'any 2001 a un percentatge del 15,73% 

l'any 2009 i un del 8,71% el 2018.  

 

Gràfica 11: Evolució de la població jove (15/29 anys) nascuda a l'estranger. Sèrie 
temporal 2001-2018. Begues, Baix Llobregat i Catalunya. 

 

 

 

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

 

Podem observar com Begues no queda al marge de l’evolució que ha viscut la 

comarca o Catalunya i tenen un creixement en el mateix sentit. Si bé al 2009 

la diferència entre el municipi i la comarca era d’aproximadament 7 punts, les 

xifres actuals, incrementen aquesta diferència en 12 punts, degut a la 

reducció de població jove estrangera que s’ha vist al municipi. Es posa en 
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evidència doncs que el percentatge de població jove nascuda a l'estranger és 

bastant inferior a la mitjana comarcal i també catalana. 

Si observem la distribució de la població segons nacionalitat podem conèixer 

amb més detall la procedència de les persones amb nacionalitat estrangera. 

Cal tenir en compte, en tot cas, que el país de la nacionalitat d'una persona no 

coincideix necessàriament amb el del seu lloc de naixement, però connota un 

lligam legal o sentimental amb el país de nacionalització. 

 

En primer lloc, i pel que fa a la distribució segons nacionalitat de la població 

jove (gràfica nº12), destaca sens dubte el col·lectiu de joves amb nacionalitat 

de països de la resta de la UE i d’Amèrica del Sud, amb un 38% tots dos, 

seguit en tercer lloc i a molta distància pels i les joves d’Amèrica del Nord i 

Central, amb un 15%. Darrera d’aquestes xifres, trobem de manera 

testimonial els i les joves d’Àfrica, resta d’Europa i finalment els d’Àsia i 

Oceania. 

Gràfica 12: Distribució de la població jove (15-29 anys) no autòctona de Begues segons 
nacionalitat. 2018. 

 

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

 

De la comparació de la distribució de la població jove de Begues amb 

nacionalitat estrangera, amb la distribució del conjunt de la població també 

amb nacionalitat estrangera, detectem algunes diferències importants. En 

concret, veiem com hi ha dos col·lectius molt destacats, que al igual com 

passa amb els joves, són els corresponents al països de la UE i els d’Amèrica 

del Sud. En aquest cas, la diferència rau en el percentatge, ja que més de la 
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meitat de la població estrangera de Begues prové de la resta de UE i només 

un 28% són d’America del Sud (dades diferents a les de la població jove).  

Molt més testimonials són les xifres percentuals dels altres col·lectiu, amb 

dades similars entre els quatre grups, on els provinents d’Amèrica del Nord i 

Central amb un 7% són els més nombrosos.  

Gràfica 13: Distribució de la població no autòctona de Begues segons nacionalitat. 2018. 

 

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

Amb tot, veiem com els col·lectius estrangers tant del total de la població com 

del jovent, són semblants i per tant, no hi ha diferències destacables.  

Trajectòria educativa 

Pel que fa a les dades quantitatives en el cas de l’educació, i en concret les 

dades dels nivells d’instrucció de la població, només permeten mostrar 

informació de l’any 2011 (últim any en que es va fer un cens de la població i 

on es recollia informació sobre els nivells d’instrucció) i per tant és informació 

poc actualitzada i que no ens permet tenir un reflex de la realitat actual i en 

conseqüència no s’han fet servir.  

Altres dades que són més actuals si que permeten tenir alguna informació que 

tot i no ser exclusiva de Begues, ens permet tenir una idea sobre la comarca i 

per tant són les dades que hem utilitzat. En qualsevol cas, cal tenir en compte 

que són dades poc detallades i cal complementar-les tant amb altres estudis i 

diagnosis del propi ajuntament, com el Pla Educatiu de Begues (PEB) o el Pla 
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Local d’Infància i Adolescència (PLIA) i sobretot amb les informacions extretes 

de les sessions de treball.  

Les dades analitzades ens permeten saber la taxa de graduació dels alumnes 

de 4rt d’ESO i de Batxillerat al Baix Llobregat i comparar-les amb les dades de 

Catalunya. Com podem observar a les gràfiques nº14 i nº15 les diferències 

entre la taxa de graduació (tant d’ESO com de BAT) de la població del Baix 

Llobregat i la del conjunt de Catalunya són rellevants, i sobretot mostren el 

menor nivell de graduació del jovent de la comarca.  

Aquestes gràfiques, a més, permeten veure l’evolució d’aquests nivells de 

graduació en els darrers cursos i valorar l’increment o disminució de la taxa, 

segons l’any analitzat.  

Gràfica 14. Evolució de la taxa de graduació d’alumnes que finalitzen l’ESO. Al Baix 

Llobregat i Catalunya. Període 2013-2018. 

 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament. 

 

Com veiem, els percentatges de graduació del Baix Llobregat són similars als 

de la mitjana catalana, i a excepció del curs 2013-2014, on el percentatge de 

la comarca era superior al català, la resta de cursos la mitjana comarcal és 

inferior a la catalana i només el darrer curs, sembla que aquestes diferències 

s’escurcen. Destaquen en general, que cap de les xifres arriba al 90% de taxa 

de graduació a 4rt d’ESO. 
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Gràfica 15. Evolució de la taxa de graduació d’alumnes que finalitzen el Batxillerat. Al 

Baix Llobregat i Catalunya. Període 2013-2018. 

 

Font: Elaboració pròpia segons dades del Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de 
l'Ensenyament. 

 

Així com pasa amb els graduats a l’ESO, en el cas dels alumnes del 

Batxillerat ens trobem en una situació similar. I és que els percentatges de 

graduació del Baix Llobregat són força menors que els de la mitjana catalana. 

Observem una pecularietat, doncs en els darrers cursos, la diferència entre la 

comarca i Catalunya s’ha anat reduïnt i si bé el curs 2013-2014 (el primer 

analitzat) la diferència era de més de 5 punts percentuals, el curs 2017-2018 

aquesta diferència  va ser de només 2 punts. Cal dir, però, que aquesta 

disminució de la diferència de graduats al batxillerat no és perquè el Baix 

Llobregat hagi perdut alumnes que es graduen, sinó que Catalunya ha vist 

incrementats els seus percentatges. De les dades comarcals, hem de 

destacar que els diversos cursos analitzats, els percentatges estan per sota 

del 85%, percentatges diferents als de la taxa de graduació de 4rt d’ESO que 

super el llindar del 85%.  

 

Altres dades numèriques que ens poden donar una idea sobre la realitat 

educativa de Begues fan referència a l’abandonament escolar i a les dificultats 
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d’aprenentatge. Tal i com es veu al PLIA11, el nombre d’abandonaments 

escolars són insignificants i no arriben a la desena l’any 2018. Tampoc les 

dades sobre les dificultats d’aprenentatge són preocupants.  

 

Més enllà de les dades quantitavies, la informació extreta amb les dades 

qualitatives, és a dir, amb els grups de treball fet amb joves, amb l’equip de 

govern i amb els professionals, ens permeten complementar les dades 

analitzades anteriorment.   

Recollint les opinions sobre la formació reglada, ens trobem l’opinió 

compartida per tots els grups sobre la mancança principal en que a Begues 

només es pot cursar fins a l’educació obligatòria i per tant, els estudis post-

obligatoris s’han de fer fora del poble, principalment a Gavà. S’apunta que 

aquesta casuística genera una pèrdua de temps per poder-lo destinar a altres 

activitats al mateix municipi o a participar de la vida social i cultural de 

Begues. A part de que vincula als joves al municipi on realitzen les activitats 

educatives. Alhora, però, aquesta realitat és viscuda o percebuda diferent 

segons qui s’expressa. Pel col·lectiu jove això és una mancança molt forta 

mentre que els professionals consideren que el jovent no ho veu com una 

preocupació, sinó com un oportunitat per conèixer gent d’altres poblacions i 

establir noves amistats i coneixences. A més, per les famílies tampoc suposa 

una preocupació pel que fa a la despesa econòmica extra que això suposa, 

gràcies a la incorporació tarifaria dins l’AMB. Amb tot, hi ha el consens en que 

aquesta realitat genera que el jovent estableixi el seu vincle relacional i social 

fora de Begues i acabi fent les activitats no reglades al lloc on estudia. 

Aquesta situació també es dona amb el jovent que no acaba els seus estudis i 

no finalitza el 4rt d’ESO. Aquest grup no té cap recurs formatiu al seu abast i 

també ha de desplaçar-se fora del municipi per realitzar algun tipus de 

formació professional  a l’estil d’un PFI o curs ocupacional. En aquest sentit es 

considera que seria molt profitós potenciar formacions professionals 

vinculades als llocs de treball que es poden oferir al mateix poble. Alhora el fet 

                                                        
 

 

11 Pla Local d’Infància i Adolescència 2019-2022, Gerència de Serveis d’Educació. Ajuntament de Begues. Pàgina 

68.     
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d’haver-se de desplaçar també suposa un greuge, de manera que proposen 

que es subvencioni el transport públic per tal de facilitar la mobilitat “obligada” 

del col·lectiu per temes d’estudis.  

 

Centrant-nos amb els recursos i actuacions existents, un altre tema destacat 

és el de la formació complementària. Segons els joves, no s’ofereixen cursos 

o tallers destinats al jovent i que permetin completar la seva formació en la 

vessant de l’educació no formal. També consideren important potenciar la 

formació d’antics oficis, aspecte que vinculen també a les oportunitats d’accés 

al mercat de treball. Sobre els serveis oferts, consideren molt positiu el taller 

d’intervenció al IES amb 3er i 4rt d’ESO, així com l’oferta de cursos de 

formació en el lleure o el teatre per adolescents. Si parlem dels projectes 

existents, es posa en valor el programa salut i escola o el taller d’Agents 

Joves de Salut, un taller que es fa a 3er i 4rt d’ESO destinat a la formació i la 

prevenció. Més enllà d’això, però, coincideixen en exposar que hi ha poca 

dinamització d’activitats o cursos específics per al col·lectiu jove, que els 

permeti realitzar activitats formatives (no reglades o informals).  

Malgrat això, si que s’exposen diferents recursos que completen l’àmbit 

formatiu al qual té accés el jovent, com poden ser les escoles d’idiomes, les 

autoescoles, l’esplai (lleure educatiu) o l’escola d’adults. 

 

Un altre tema tractat als grups de treball va ser el dels equipaments i 

serveis. En aquest fet hi veiem també opinions divergents. El jovent 

considera que els horaris de la biblioteca no s’ajusten a les necessitats dels 

joves i proposen ampliar els horaris, sobretot els caps de setmana. Per contra, 

els professionals opinen que la biblioteca és molt utilitzada sobretot en època 

d'exàmens, ja que ofereix un horari diferent a l’habitual i així permetre al 

jovent estudiar amb més tranquil·litat. Per tant, caldria revisar l’ús que es fa 

per part dels joves de l’espai de la biblioteca.   

Els tres grups analitzats coincideixen en la bona salut del equipaments 

municipals com la biblioteca, el centre cívic i els equipaments educatius. 

Remarquen, però, que aquests espais són poc utilitzats, sobretot el centre 

cívic.  

 

Finalment, el col·lectiu jove pensa que es podria oferir des de l’ajuntament un 
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servei de suport als alumnes alhora de fer repàs o reforç escolar. Aquest 

suport el podrien fer exalumnes del IES o joves universitaris de manera que 

també podria ser una opció “laboral” per aquests joves que estudien i busquen 

alguna feina. 

 

 

Trajectòria laboral 

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

genera en el col·lectiu jove i a la societat en general. La manca de feina és 

una constant a la major part de municipis de Catalunya, també a Begues. I en 

especial, les dificultats exclusives del col·lectiu jove, centrades en la 

precarietat dels contractes de treball i en la temporalitat dels mateixos.  

Fent ús de les dades quantitatives podem veure com la gràfica 16 mostra 

l’evolució dels i les joves registrats/des a l’atur segons franges d’edat. Cal 

tenir molt en compte que “joves registrats/des” són només els i les que estan 

correctament i degudament registrats/des a les oficines del SOC, i que per 

tant de ben segur són més les persones joves inactives o aturades no 

registrats/des.  

 

Gràfica 16: Evolució dels i les joves registrats/des a l’atur. Begues. Període 2007-2019*. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació del Departament de Treball. 
*Totes les dades prenen el mes de desembre de referència. 

 

La gràfica dóna constància dels nombres absoluts, i posa en evidència que 
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són els i les joves de més edat els i les més afectats/des per l’atur, i és així 

per diversos motius: han finalitzat els estudis, tenen més necessitats de 

mantenir-se al mercat laboral, i són alhora franges d’edat més poblades.  

També mostra altres particularitats que cal mencionar. Per començar, veiem 

com l’esclat de la crisi econòmica va afectar de la mateixa manera als 

diferents sectors d‘edat i veiem com a partir del 2009, l’increment de joves 

registrats a l’atur és considerable, tret del grup d’edat de 30 a 34 anys que té 

una dinàmica peculiar. 

Per últim, sigui per una lleugera recuperació econòmica, o sigui perquè 

causen baixa del registre de l'atur, es percep un cert descens dels i de les 

joves registrats, amb una reducció molt dràstica de les persones joves que 

s’inscriuen a l’atur. És interessant veure com els registres s’igualen, i al 2019, 

tots els grups d’edat, a excepció dels menors de 20 anys, ronden la vintena de 

persones joves registrades. 

 

La gràfica 17 amplia la informació sobre les dades laborals del jovent de 

Begues. En aquest cas, analitzem les dades sobre les demandes d’ocupació 

que ens permeten saber “l’interés” del col·lectiu jove per treballar. Com a 

demandants d’ocupació entenem aquell jove que s’inscriu al SOC per tal de 

fer cerca activa de feina i que no necessàriament està a l’atur, ja que poden 

ser joves que volen un canvi de feina. Per tant, com veurem a la gràfica, és 

lògic que els números siguin superiors als de la gràfica anterior.  

Igual com passa amb el col·lectiu registrat a l’atur, són les persones joves 

d’edats més grans les que presenten números més alts com a demandants 

d’ocupació, ja que són els joves que ja han acabat la seva etapa formativa i 

per tant, estan en procés de recerca d’una feina estable i consolidada.  
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Gràfica 17: Evolució dels i les joves demandants d’ocupació. Begues. Període 2007-
2019*. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d'Empresa i Ocupació del Departament de Treball. 
*Totes les dades prenen el mes de desembre de referència. 

 

Si comparem les dues gràfiques, podem observar una trajectòria similar al 

llarg dels anys. Un creixement considerable quan esclata la crisi i un lleuger 

descens a mesura que passen els anys, fins arribar a les xifres actuals on els 

números es mantenen sense gaires variacions, però que poc tenen a veure 

amb les demandes d’ocupació de fa uns 6/8 anys.  

 

Així com les dades sobre educació eren escuetes i s’han hagut de 

complementar amb les dades qualitatives, en l’àmbit del treball, passa 

quelcom semblant. Així doncs, afegint valor a les dades analitzades, passem 

a incorporar el treball qualitatiu obtingut dels grups de treball amb joves, equip 

de govern i professionals del territori.  

Sobre les dificultats d’accés al mercat tots els grups veuen la dificultat 

d’accedir al mercat de treball que tenen els joves actualment, tot i reconèixer 

que es pot accedir a feines tipus pràctiques i que això ajuda al jovent a iniciar-

se al món laboral. La realitat del municipi que exposen els participants fa 

referència a un poble amb comerç local i principalment amb sector serveis 

(restauració, gent gran,...). Es compta amb un polígon petit que no dóna 

resposta a la totalitat de les demandes d’ocupació. En general, saben que el 

jovent acostuma a buscar feina a fora el municipi i la proximitat amb Gavà i 

l’àrea metropolitana potencia que els joves busquin feina fora de Begues. 
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S’afegeix que l’índex d’atur juvenil del municipi és baix, malgrat ser conscients 

de les dificultat del col·lectiu per accedir a les feines i sobretot de la 

precarietat del mercat laboral que afecta especialment al jovent. 

 

Pel que fa a recursos i serveis, es coincideix en afirmar positivament el 

servei local d’ocupació, com un espai on buscar feina i assessorament, pero 

que hauria de potenciar el servei d’orientació, sobretot alhora de fer cv, 

preparar al jove per a una entrevista de feina,... També posen de relleu la 

figura de referent d’ocupació juvenil, programa gestionat pel Consell Comarcal 

i que permet assessorar individualment al col·lectiu jove en temes laborals. 

Comenten que abans hi havia oportunitats per els joves que no tenien cap 

formació ni experiència mitjançant els programes de Garantia Juvenil i la 

figura de la impulsora juvenil, però que ara ja no hi són. En aquest aspecte, 

tornen a posar sobre la taula la manca de formació professional o ocupacional 

a Begues i la “obligació” de desplaçar-se per poder fer alguna formació 

d’aquest tipus.  

Alhora es va posar en valor les possibilitats que s’ofereixen des de 

l’Ajuntament, les pràctiques extracurriculars que ofereixen en diversos 

departaments està molt ben valorat i projectes com les pràctiques 

remunerades o la contractació de joves en el marc del programa de garantia 

juvenil, es consideren importants i cabdals en les polítiques juvenils 

d’ocupació. En aquest sentit, però, el grup de professionals manifesta que 

aquestes oportunitats van dirigides a un públic jove molt concret i en canvi, el 

jovent amb menys oportunitats i que no han obtingut el graduat d’ESO, no 

tenen un accés a la primera feina fàcil. El grup de treball de joves, afegeix que 

es podrien fer projectes que facilitessin al jovent un primer contacte amb el 

món laboral, fent suport a tasques de manteniment a la brigada municipal en 

els mesos d’estiu, projectes que podrien donar sortida a aquest col·lectiu amb 

menys oportunitats.  

 

Emancipació familiar (habitatge)  

Pel que fa a les dades d’emancipació familiar i accés a l’habitatge, ens trobem 

que a nivell municipal i fins i tot comarcal es fa difícil trobar dades 
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quantitatives. És per això, que per tal de tenir una visió gobal però que 

permeti apuntar i insinuar la situació del col·lectiu jove català i en extensió el 

de Begues, s’utilitzen dades de l’enquesta de població activa, referent al 

tercer trimestre del 2019.  

 

El resum d’aquestes dades ens indica que la millora en l’ocupació no es 

tradueix en l’emancipació. Des del darrer trimestre de 2015 la taxa 

d’emancipació, que havia baixat amb força des de l’inici de la crisi, ha oscil·lat 

al voltant del 24%. En concret, per el darrer trimestre del 2019, la taxa ha 

disminuït lleugerament en 0,2 punts percentuals respecte el trimestre anterior, 

i en 1,5 punts respecte l’any anterior.  

 

Les dades més recents, situen la taxa d’emancipació de les persones joves 

d’entre 16 i 29 anys en un 23,2% en el 2n trimestre de 2019. Veiem doncs, 

com l’emancipació domiciliar és una qüestió cabdal en les problemàtiques 

més enquistades en el col·lectiu jove i juntament amb la situació laboral, són 

els dos trets característics que dificulten la realització del propi projecte de 

vida. Un dels trets que defineix la joventut catalana és el baix percentatge de 

joves emancipats domiciliàriament, ja que només representen el 9.3% dels 

menors de 25 anys.  

A més, es constata una prolongació en el procés d’emancipació familiar més 

enllà dels 29 anys. Entre els 30 i els 35 anys encara hi ha un 27% de la 

població catalana que no ha marxat del nucli familiar.  

 

En alguns pobles catalans existeix una problemàtica important d’opcions 

relacionades amb l’habitatge per als joves, la qual es concentra en tres 

elements: un preu elevat, una oferta de lloguer escassa i determinats 

ordenaments urbanístics que no permeten fer noves construccions.  

 

Per tal de corroborar aquestes informacions, podem utilitzar una de les 

poques dades de les quals si que tenim informació i és la referent a preu de 

lloguer mitjà d’un habitatge a Begues i comparar-lo amb el seu territori més 

immediat, en aquest cas amb la comarca però també amb l’àrea 

metropolitana i Catalunya.  
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Gràfica 18: Evolució anual del mercat de lloguer a Catalunya. Període 2015-2019. Begues,  
Baix Llobregat, àrea metropolitana i Catalunya. 

 

Font: Elaboració pròpia mitjançant dades del Servei d'Estudis i Documentació d'Habitatge,  
a partir de les fiances de lloguer dipositades a l'INCASÒL. 

 

Observant a la gràfica 18, detectem dues qüestions importants. La primera és 

la relació entre els preus de la zona analitzada (Begues) amb els de la resta 

de territoris analitzats. Veiem com els preus de mercat estan molt per sobre 

de la mitjana catalana com de la comarcal i àmbit metorpolità. El segon 

element important d’anàlisi és el propi preu de Begues. Veiem com en els 

darrers anys, el preu ha oscil·lat de manera erràtica i sense seguir un criteri 

homogeni ja sigui de creixement constant o de devaluació del preu de lloguer. 

En aquest aspecte, Begues presenta unes xifres força més elevades i per 

tant, els costos de l’habitatge pel que fa al lloguer ens donen certa idea de les 

dificultats d’emancipació del col·lectiu jove.  

 

És moment d’analitzar les aportacions fetes en el grup de treball i les 

entrevistes, que ens permetran completar les dades analitzades i sobretot 

concretar més les afirmacions de caire generalistes obtingudes a través de les 

informacions recollides a l’Enquesta de la Població Activa.   

Sobre les polítiques de transició domiciliar, les aportacions són clares: 

Begues és un poble de segona residència i similar a una poble dormitori, 

en el sentit que la majoria de gent fa vida fora del poble (feina, estudis i oci). 

Això, lligat a la proximitat amb l‘àrea metropolitana i amb la ciutat de 

Barcelona, fa que Begues sigui un municipi car, amb lloguers elevats i també 

amb poc habitatge disponible (i així ho confimen les dades).  
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Malgrat que hi ha promocions de pisos de protecció oficial (VPO), els joves 

participants posen de manifest que els serà difícil trobar un lloc assequible i 

consideren que l’Ajuntament hauria d’intervenir més en els preus del lloguer 

que hi ha o facilitar que els joves puguin accedir a l’habitatge. 

Sobre els projectes i serveis destinats (a la població en general) es repeteix 

l’aportació sobre l’existència de diverses promocions de pisos de protecció 

oficial i l’interès per realitzar-ne de noves. A nivell municipal existeix un pla 

d’habitatge de manera que és una prioritat política i per tant s’hi està 

treballant.  

 

La realitat del municipi és que hi ha poc mercat de lloguer i és molt car. Hi 

ha predomini de cases unifamiliars i molt pocs pisos, que a més tenen molta 

demanda (i això fa que els preus pugin). El grup considera que hi ha poques 

expectatives del jovent a poder viure a Begues i tenen tendència a marxar a 

Barcelona o rodalies (tal i com passa pels estudis i per feina). Es percep que 

la majoria del jovent realitza l’etapa post-formativa i laboral fora del poble i no 

és fins que s’ha estabilitzat (laboralment) que intenta tornar al municipi per tal 

d’establir el seu propi nucli familiar. A aquesta realitat se li afegeix que el parc 

d'habitatges del municipi és poc nombrós. Hi ha poca vivenda i l’existent és 

cara, tret d’aquells habitatges en més mal estat, que tenen un cost més reduït. 

 

Vida saludable 

En l’àmbit de la salut es fa difícil obtenir dades a nivell municipal de tot allò 

que intervé de manera rellevant en la salut de les persones joves. En aquest 

sentit, ens hem basat en els darrers informes publicats a nivell català i que 

considerem que marquen la tendència genèrica de la nostra societat i per tant, 

ens fa de referència a l’hora d’analitzar la salut dels i les joves a nivell local. 

   

Són molts els aspectes que influeixen en la salut de les persones, entesa 

aquesta més enllà de l’absència de malaltia, és a dir, des d’una visió integral i 

proactiva. En aquesta línia, les condicions i els estils de vida, com la situació 

laboral, la manca d’ingressos,  les situacions d’estrès, entre d’altres, són 
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factors determinants. 

Segons l’informe de l’Estat de la Joventut 2016 de l’Observatori Català de la 

Joventut, les persones joves han aconseguit nivells més alts de benestar en 

els darrers deu anys, tant pel que fa en la mortalitat, els hàbits i els consums, 

la salut sexual i la reproductiva o la salut laboral. Una de les dades més 

destacada, tot i les diferències de gènere, és el descens de la mortalitat per 

accidentalitat viària entre les persones joves (els nois tenen més del doble de 

possibilitats de morir per accident que les noies), que s’ha reduït un 85% des 

de l’any 2000. 

En relació als hàbits i conductes de risc, malgrat la lleugera tendència 

positiva, les dades segueixen essent preocupants, i per tant, són una prioritat 

pel que fa al desenvolupament de les polítiques de joventut municipals. 

Com exposa l’Encuesta Domicialiaria sobre Consumo de Drogas del Govern 

Espanyol (Dades 2011) , els hàbits de consum de drogues han canviat i 

actualment aquests estan vinculats a contextos de festa i oci, convertint-se en 

una pràctica normalitzada entre els i les joves. Amb dades del 2011, un 24,4% 

de la població juvenil d’entre 15 i 29 anys ha consumit drogues i actualment 

s’està equiparant aquesta pràctica entre nois i noies i fins i tot invertint 

aquesta situació. 

El consum de drogues ha passat d’estar associat a la marginalitat i l’exclusió 

social a ser una pràctica àmpliament estesa dins del col•lectiu juvenil, fins al 

punt que en alguns ambients pot considerar-se com a normativa, en el sentit 

que forma part de les pràctiques normalitzades (i que per tant funcionen com 

a mecanisme d’integració i cohesió grupal en contextos d’oci). En tant que 

conducta de risc, convé monitoritzar l’evolució d’aquests consums.  

Seguint amb l’anàlisi sobre consums, el consum d’alcohol ha sofert una 

important transformació al nostre país, i en bona part la població juvenil ha 

protagonitzat aquest canvi. Si entre el conjunt de la població l’hàbit de beure 

s’associa a la quotidianitat i als àpats, entre les noves generacions el consum 

d’alcohol per acompanyar àpats ha disminuït però, en canvi, ha crescut el 

consum associat a contextos de festa i oci. La iniciació al beure, que 

tradicionalment s’havia produït des de la pròpia família, avui en dia es dóna en 

una major proporció a través del grup d’iguals: beure ha passat a formar part 

de l’imaginari juvenil associat a la festa i a la nit, ja sigui amb moderació o 

amb desmesura.  
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Igual que passa amb l’hàbit de fumar, en relació al consum d’alcohol també 

podem apreciar una equiparació de les pràctiques segons el gènere: si 

tradicionalment beure era una pràctica fortament masculinitzada, actualment 

s’està equiparant i fins i tot invertint aquesta situació. 

Tot i el descens de l’hàbit de fumar que es produeix al conjunt de la societat, 

és important observar l’evolució del fenomen en el col•lectiu juvenil. D’una 

banda, l’inici de l’hàbit de fumar està associat als ritus de pas a l’edat adulta 

entre els i les adolescents, en tant que fumar s’associa al món adult. D’altra 

banda, és interessant seguir l’evolució d’aquesta pràctica segons el gènere: si 

tradicionalment eren els homes els qui més fumaven, els canvis en els rols de 

gènere estan provocant una inversió en relació a l’hàbit de fumar entre nois i 

noies.  

 

La realització d’activitat física és un hàbit saludable que, practicat amb 

moderació, contribueix a la millora de la qualitat de vida de les persones. En 

comparació amb d’altres indrets, a Catalunya es realitza poca activitat física, 

fins i tot entre la població juvenil. L’evolució d’aquest indicador permetrà 

observar fins a quin punt la major activitat física dels i de les joves respecte la 

població major de 29 anys respon a un efecte edat (i per tant la gent jove fa 

més exercici en tant que joves) o a un efecte generació (i per tant en un futur 

augmentaran els nivells generals d’activitat física, en tant que els i les joves 

seguiran fent activitat física a mesura que es facin grans). 

 

Centrant-nos amb temes vinculats a la sexualitat, les taxes específiques dels 

registres d’interrupció voluntària de l’embaràs permeten observar una 

tendència creixent del nombre absolut d’avortaments, en especial entre les 

noies joves a partir dels 20 anys. Cal dir que es tracta d’una tendència que es 

registra en tota la població femenina de 15 a 45 anys, tot i que entre els grups 

joves l’increment sembla una mica més intens.  

  

Finalment, en general, es considera que les persones joves han aconseguit 

nivells més alts de benestar en els darrers deu anys. Són diverses les dades 

que corroboren aquesta idea des d’aspectes diferents: la mortalitat, els hàbits 

i els consums, la salut sexual i la reproductiva o la salut laboral. En relació 

amb els hàbits, darrerament s’observa un descens del consum de tabac entre 
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el col•lectiu jove de forma més accentuada que en la població adulta. Un 

28,4% declarava fumar de forma diària o ocasional l’any 2015. Destaca també 

l’augment de la diferència entre el percentatge de nois i noies. D’altra banda, 

també ha millorat moderadament la pràctica esportiva entre la joventut. Un 

79,7% de la població jove feia activitat física intensa o moderada el 2015, que 

contrasta amb un 72,2% de la població adulta. En les diferències entre grups 

d’edat, es pot comprovar que és a partir dels 25 anys quan una part de les 

persones joves abandona la pràctica esportiva.  

 

Amb tot, el conjunt d’aquesta informació generada mitjançant l’anàlisi de 

dades d’àmbit nacional s’ha de complementar i completar amb les 

informacions extretes en els grups de discussió. 

 

Sobre l’eix de salut, i mirant els recursos i serveis es coincideix en valorar 

positivament tenir el Punt Lila amb tot el que això comporta en quant a 

recursos, serveis i atenció al jovent. També el treball als instituts mitjançant el 

curs d’agent de salut que es fa a 3er i 4rt d’ESO i el treball en xarxa i 

coordinat amb els centres educatius, sobretot el treball de la psicòloga al IES, 

la feina sensibilitzadora en temes d’educació emocional, i el ja esmentat 

projecte dels agents de salut (3r i 4rt d’ESO). Exposen de la importància de 

tenir un Pla Local de Prevenció d’Addiccions, document treballat conjuntament 

entre diverses regidories de l’Ajuntament, inclosa la de joventut i que permet 

treballar de manera global i integral tots els aspectes vinculats a les 

addiccions en la població en general. D’aquest document en sorgeixen 

diverses intervencions vinculades a l’eix de salut.  

 

Pel que fa a la realitat i oportunitats existents, es destaca l’entorn i les 

facilitats que hi ha a Begues per practicar esport i tenir uns hàbits de vida 

saludables, tant pel que fa al propi entorn natural com als equipaments i 

instal·lacions existents. A aquest fet se li afegeix un bon nombre d'entitats 

esportives en les que hi participen forces joves del municipi. Reconeixen però 

que costa que hi hagi innovació en quant a la pràctica esportiva i que les 

activitats outdoor no són molt practicades. I també que el propi col·lectiu no 

aprofita les oportunitats que dóna l’entorn en el que viuen.  
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Finalment, un darrer tema analitzat, és el referent als consums (tòxics). Es 

comenta que el consum és força elevat, sobretot alcohol i drogues toves. A 

més, se li afegeix la idea de que l’oci festiu es basa en el consum i aquest 

cada cop es fa a edats més primerenques. A més és un consum abusiu i 

concentrat en poques hores i en moments determinats. Aquest fet es valorat 

de manera negativa i amb preocupació. Aquest consum, a part de generar 

problemes en la salut del propi jove consumidor, generar conflicte amb els 

veïns, en aquells llocs concrets on es realitza “botelló”. Malgrat no detectar-se 

problemàtiques molt severes, si que és un factor a considerar i que el grup 

participant posa de relleu. Continuant amb el tema dels consums, en general 

es coincideix en dir que no hi ha una problemàtica exclusiva del jovent de 

Begues pel que fa al consum de substàncies tòxiques, però si que posen 

èmfasi en el consum desmesurat que es dóna en moments concrets de l’any 

(festes majors, les penyes,...). Consideren que aquest fet es deu, en part, per 

la facilitat que té el jovent a l’accés a aquestes substàncies (principalment 

alcohol i cànnabis).  

Cultura i oci juvenil 

Mitjançant les dades de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 podrem 

obtenir unes pinzellades molt genèriques de les tendències actuals en quant 

al consum d’activitats culturals i quina tipologia d’oci tenen els joves. Malgrat 

estem parlant de dades de tot Catalunya, podrem detectar si les tendències 

que ens mostra l’enquesta es poden extrapolar al nostre municipi.  

Principalment, una informació rellevant i a tenir en compte és el canvi d’usos i 

costums  culturals que ha propiciat la “revolució” tecnològica, que ara ja està 

completament integrada en la vida cultural de tota la població i especialment 

en els joves. A més, la crisi econòmica ha modificat alguns hàbits culturals, de 

manera que tenim uns joves amb uns costums diferents als joves de fa una 

dècada.   

En aquest sentit, apareixen formes de consum cultural noves, clarament 

relacionades amb les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies. La 

manera de veure la televisió, escoltar música, llegir els diaris o gaudir de films 

ha canviat per complet.  

I també es detecta un canvi en el tipus d’oci que realitzen. La reducció 
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d’activitats com anar de compres, llegir llibres, anar a espectacles culturals o 

viatjar fora de Catalunya afavoreix l’increment d’activitats “low cost” com 

quedar amb els amics, sortir a passejar, estar amb amics al carrer, jugar amb 

videoconsoles, etc... 

 

Analitzant per tipologia concreta d’oci, trobem que el tipus d’oci que més fan 

els joves de 15 a 34 anys és el considerat oci esporàdic (activitat d’oci a casa 

o quedar amb amics) amb un 28,6%. Per contra, el menys realitzat és 

l’anomenat oci cultural (joves que fan de tot però amb especial intensitat en 

les activitats culturals) amb només un 10% dels joves enquestats. Els altres 

tipus d’oci, que són el de baixa intensitat, el relacional i el lúdic digital, 

suposen un 26,3%, un 21,6% i un 13,4%, respectivament. 

 

En referència a l’ús del temps lliure, també es detecten diferències entre els 

joves de ciutat i els de poble. Per exemple, els joves de l’àmbit urbà dupliquen 

el percentatge de joves rurals que van al cinema com a activitat d’esbarjo (el 

14,7% per als màxims agraris i el 33,4% per a l’àmbit urbà). D’altra banda, els 

joves del món rural estan més acostumats a anar al bar o al pub del poble: el 

34,2% dels joves dels màxims agraris freqüenten el bar com a activitat d’oci, 

mentre que a les capitals ho fan el 22,1%. També s’han observat diferències 

en el fet “d’anar a passejar”, ja que el 33,6% dels joves d’àmbits urbans ho 

consideren una activitat d’esbarjo, mentre per als joves dels municipis màxim 

agraris només ho fan el 9,2%.  

 

Així com ja s’ha esmentat en els àmbits d’habitatge o de salut, pel que fa a la 

cultura i oci juvenil, cal incorporar el treball més qualitatiu per tal de 

complementar la informació sobre com és l’oci juvenil a Begues i quines 

necessitats es detecten en aquest àmbit.   

 

Sobre els temes de cultura i oci juvenil, s’observen dues visions diferenciades. 

D’una banda la realitat percebuda pel propi col·lectiu jove, amb unes 

demandes o necessitats molt concretes, i per l’altre l’opinió/visió dels “adults”.  

 

Pel que fa al foment de la cultura i l’oci juvenil, el debat entre el col·lectiu jove 

es va centrar en dues demandes/necessitats que els joves consideren 
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prioritàries. Una és la d’incrementar la partida pressupostària vers les 

polítiques culturals i d’oci juvenil, que actualment són del 0,12%, consideren 

que pel nombre de joves que hi ha a Begues, aquesta hauria de ser superior. 

A aquest fet econòmic, reclamen un treball més coordinat entre les àrees de 

joventut i cultura, per tal de maximitzar esforços i millorar el rendiment i les 

propostes culturals cap al jovent.  

 

El segon punt destacat és la manca d’un espai, a l’estil de Casal de Joves, 

on el col·lectiu pugui trobar un punt de reunió i espai per passar el seu temps 

lliure sense dependre dels negocis privats (tipus bar). Consideren que un 

espai d’aquestes característiques, permetria millorar les polítiques culturals i 

d’oci que es fan vers els joves i també milloraria aspectes de salut (com el 

tema de consums). És sobre aquest punt on trobem coincidències entre els 

tres grups treballats. Hi ha una visió bastant generalitzada de que actualment 

l’oci juvenil va molt vinculat a les festes que es realitzen al municipi i també un 

oci no controlat (fora d’activitats organitzades) que poden genera molèsties 

veïnals. En aquest sentit, saben que el col·lectiu de joves reclamen espais de 

lleure que els desvinculin d’aquest oci (a l’estil d’un espai jove o similar) i 

permetin obrir l’oferta i el ventall d’activitats. En aquest sentit, es posa en valor 

les possibilitats que ofereixen equipaments com el centre cívic o els bucs 

d’assaig, però es reconeix que són espais poc o gens utilitzats pel jovent i 

dels quals no participen a les activitats que s’hi fan. Algo similar passa amb el 

teatre, on s’intenta realitzar una programació jove (a més a preus econòmics – 

carnet jove) però que no té assistència per part del col·lectiu. Es comenta que 

tampoc hi ha una implicació del jovent en activitats culturals i que són molt 

ocasionals el jovent que hi participa i projectes com el Carnet Jove, que 

promou descomptes en activitats culturals organitzades per l’ajuntament no 

acaben de potenciar la participació del jovent.      

 

En quant a activitats, posen de relleu, com a positiu un seguit d'activitats que 

es realitzen al poble i que tenen com a protagonistes els mateixos joves. Per 

una banda el sopar medieval, el qual consideren que podria tenir més 

pressupost. D'altra banda les activitats esportives fora de l'àmbit competitiu i 

oficial. I finalment, posen de manifest les Penyes, com un espai de cohesió i 

relació social entre el col·lectiu de joves (però alhora reconeixen que està molt 
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vinculat a la festa i al consum d’alcohol). Es posa sobre la taula, la 

importància del Pla local de prevenció d’addiccions ja que promou activitats 

alternatives saludables durant les activitats d’oci vinculades al consum.  

 

 

Participació i associacionisme 

Si amb les dades de salut veiem com la informació que tenim al nostre abast 

és d’àmbit molt genèric, amb temes de participació les dades que podem 

obtenir encara són més genèriques i escasses.  

L’enquesta a la joventut de Catalunya del 2017, detecta a grans trets que el 

46,2% dels joves col•labora, participa o es membre d’alguna associació o 

col•lectiu, però que aquest percentatge disminueix fins al 31,7% en el moment 

en que deixa de tenir-se en compte les entitats esportives.   

Per franges d’edat, l’enquesta determina una evolució inversa dels 

percentatges de participació i segons la tipologia d’entitat. En aquest sentit, i 

parlant sobre entitats polítiques, els joves que més hi participen són els de 25 

a 29 anys (18,5%) seguit pels de 30 a 34 anys (17%). En canvi, a les entitats 

no polítiques, els joves més participatius són els de 15 a 19 anys, amb un 

23,9%, mentre que els que menys hi participen són els de 30 a 34 anys amb 

un 16,8%. Aquest fet es deu a que els joves de 15 a 19 anys encara 

arrosseguen dinàmiques associatives pròpies de l’adolescència on 

predominen organitzacions com les entitats de lleure, les culturals o les d’oci.  

Si ens fixem en la variable de gènere, no trobem diferencials substancials en 

quant a participació en organitzacions polítiques, en canvi, en les no polítiques 

si que hi veiem una participació més alta del col•lectiu femení.  

Es constata, doncs, que la participació comunitària i la implicació política de la 

població jove guarden una relació força estreta amb les característiques del 

territori de residència. És sabut que la baixa participació va molt relacionada 

amb l’origen social i la categoria professional, així com amb el nivell d’estudis.  
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Gràfica 19: Participació en entitats o grups informals segons diferents àmbits d'actuació 
de l'entitat. Joves de 15 a 34 anys. Catalunya, 2017. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta a la Joventut de Catalunya (2017) 

El tipus de programa més desenvolupat pels municipis catalans en l’àmbit del 

foment de la participació és la dinamització d’espais i actuacions juvenils en 

exclusiva (23,8%) o en combinació amb actuacions i espais d'interlocució dels 

i les joves amb l'Administració (27,7%). 

L’escenari polític obert frena el distanciament de la joventut envers la política. 

Pel que fa a la participació política i social de les persones joves, tant el cicle 

econòmic com el context polític dels darrers anys també han tingut efectes 

sobre les seves percepcions i actituds. El context polític ha estat convuls 

comparat amb períodes anteriors: mobilitzacions socials com el 15M, l’esclat 

de nombrosos casos de corrupció, la irrupció de noves formacions polítiques, 

un calendari electoral intens i el procés sobiranista a Catalunya són elements 

contextuals que han afectat els comportaments i els valors participatius de la 

joventut. 

 

Sobre l’eix de participació, es coincideix amb la importància  que existeix una 

entitat pròpiament juvenil, malgrat que la pròpia entitat reconeix que compta 

amb pocs membres i no tots implicats al 100%. Malgrat això, saben que els 

col·lectiu jove que s’implica sempre és el mateix i que un jove pot estar 

implicat en més d’una entitat, cosa que pot dificultar el relleu generacional de 

les entitats. És més, es percep que hi ha poca implicació de la ciutadania en 

general i del jovent en particular, a les entitats del poble. Siguin del tipus que 

siguin aquestes entitats, no hi ha cap on el col·lectiu jove destaqui (tret de 
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l’entitat 6tres9). Amb tot, també es comenta que en aquelles activitats on hi ha 

un interès per part del col·lectiu (per exemple Les Penyes) si que hi ha 

implicació del jovent i això fa que es generin activitats potents on els joves 

participen. 

 

Per una altre banda, és remarca de manera negativa el fet de que no hi hagi 

una comissió de joves, amb tot el que comporta a nivell de propostes, 

coordinació amb l’Ajuntament i vincle entre joves i municipi. Si no hi ha 

interlocutor és fa díficil contactar i comunicar-se amb l’Ajuntament. Així com hi 

ha un consell d’infants (a 5è i 6è de primària), no existeix el consell de joves 

que permetria continuar la tasca feta pel consell d’infants.  D’altra banda, 

exposen que les entitats esportives permeten que el jovent que hi participa es 

pugui implicar en l’entitat (fent d’entrenadors). Es valora com a positiu ja que 

s’estan creant joves implicats en definitiva amb el poble on viuen.  

 

Finalment, les aportacions fetes als debats posen en valor els diversos 

projectes de cooperació que des de l’ajuntament es generen i on es demana 

la col·laboració de les entitats i la resposta que aquestes donen. A nivell de 

recursos, l’existència de l’oficina d’entitats (plataforma web amb formació) així 

com la trobada anual d’entitats, són elements important de vinculació entre 

l’ajuntament i les entitats del poble, malgrat que pels joves sigui una activitat 

que els quedi lluny.     

Cohesió social i equilibri territorial 

L’àmbit sobre la cohesió social i l’equilibri territorial ens permet copsar la 

diversitat de la població tant adulta com jove i les condicions de vida (en sentit 

genèric) de la població jove de Begues. En aquest aspecte, les dades 

tractades en l’apartat naturalesa de la població, ens permeten tenir una 

informació sobre la diversitat del col·lectiu jove i la seva vinculació al municipi.   

Malgrat això, és interessant complementar aquesta informació amb les dades 

que s’obtenen de l’anàlisi de les dades de l’Enquesta a la joventut de 

Catalunya 2017 segons àmbit territorial, grandària poblacional, grau 

d’urbanització i segregació residencial del municipi per veure com afecta això 

al col·lectiu jove i a les oportunitats que la població on viu i poden generar per 
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desenvolupar el seu projecte de vida.  

L’estudi ens permet afirmar que el fet de néixer i/o viure en un poble o un altre 

és un factor a tenir en compte en l’anàlisi de l’exclusió social i les diferents 

condicions i oportunitats de vida de la població jove. Això es reflecteix fins i tot 

en la mobilitat quotidiana, ja que les persones joves dels àmbits vulnerables 

tenen la proporció més baixa d’ús del transport privat i la més alta de 

desplaçaments dins del mateix municipi, la qual cosa pot constituir una 

limitació afegida a les oportunitats d’accés als mercats laborals i a certs 

serveis. 

Els municipis més petits es perfilen com els que, en molts aspectes, 

gaudeixen de millors condicions de vida. Els i les joves que resideixen en 

municipis petits gaudeixen d’alguns dels avantatges tradicionals dels àmbits 

més rurals, alhora que les darreres dècades han pogut accedir a facilitats i 

condicions de vida que abans eren només pròpies del món urbà. A més, 

sembla que la seva situació en el mercat laboral hagi estat menys colpida per 

la crisi econòmica i la consegüent precarietat laboral. Així mateix, la població 

jove dels municipis petits presenta els percentatges més alts de permanència 

en el sistema educatiu (un 46% de les persones joves que hi resideixen 

estudien), i també cursen estudis superiors en una proporció superior a la 

mitjana catalana (30,5%), cosa que hauria resultat del tot inversemblant fa tot 

just poques dècades abans. També se situen per damunt de la mitjana pel 

que fa a l’absència de risc de pobresa, salut percebuda, satisfacció amb la 

vida i participació, tant associativa com electoral. Destaquen per tenir les 

taxes d’associacionisme (34%) i de participació electoral més altes, ambdues 

sis punts per sobre de la mitjana de Catalunya.  

Un aspecte relacionat amb la mobilitat dels joves al món rural és el 

desplaçament per raons educatives. El que més s’ha reiterat és que en els 

municipis on no es poden cursar estudis post-obligatoris, els joves s’han de 

moure obligatòriament, i això comporta una dinàmica setmanal molt lligada al 

lloc de destí, on hi ha l’institut. Aquesta situació fa que els joves es desarrelin 

abans de les activitats que es desenvolupen entre setmana al poble, però 

també els dona l’oportunitat de conèixer joves de municipis veïns. 

Les aportacions fetes al grup d’anàlisi amb joves no difereixen gaire d’aquesta 

realitat exposada per l’Enquesta a la joventut de Catalunya. Sobre l’eix de la 
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cohesió social i l’equilibri territorial, es destaca, la bona relació existent entre 

les diverses generacions i col·lectius a Begues i la poca o nul·la conflictivitat al 

municipi. No es detecten problemàtiques per qüestions de gènere i a més es 

fa bon treball inclusiu allà on és necessari (com per exemple amb el centre de 

refugiats o el centre d’addiccions). Consideren que el poble és un bon lloc per 

viure i a més que hi ha força sentiment de pertinença.   

Per contra, la problemàtica principal en aquest eix, és el tema de la 

mobilitat. Consideren que els horaris de transport no s’ajusten a les 

demandes que hi ha i posen d’exemple algunes franges horàries que són molt 

utilitzades i fan que el bus vagi ple de gent. A més, els caps de setmana hi ha 

poca freqüència i també els horaris no arriben fins a la nit, per la qual cosa 

reclamen un servei de bus nit. Afegeixen que caldria obrir noves rutes de 

transport, ja que hi ha poblacions del voltant que utilitzen molt tant per anar de 

Begues cap a fora, com per venir a Begues. Malgrat que Begues està en el 

marc del Pla de mobilitat del Baix Llobregat que facilita el transport del 

col·lectiu jove, aquest no acaba de resoldre totes les dificultats ja exposades. 

També s’esmenta que hi ha un carril bici que permet desplaçar-se per 

Begues, malgrat que es reconeix que si bé internament hi ha poques 

dificultats de mobilitat, de cares a en fora, sortir de Begues ja és més difícil i 

com s’ha dit, sobretot el cap de setmana, el transport públic es dolent (poca 

freqüència) i amb horaris molt reduïts. 

 

Més enllà d’aquests dos aspectes, mobilitat i cohesió, es comenta la 

necessitat de que hi hagi un espai o local de dinamització pel jovent, ja que 

ara per ara el Punt Jove que hi ha al Centre Cívic no respon a aquesta 

necessitat. A més aquest espai hauria d’estar complementat amb una 

dinamització d’activitats adreçada al col·lectiu jove que fos usuari d’aquest 

espai. S’és conscient però que el dia a dia del col·lectiu jove de Begues es 

realitza en gran part fora del municipi, per tant, aquesta dinamització 

d’activitats s'hauria de concentrar el cap de setmana o durant les èpoques de 

vacances escolars, que és quan tornen a estar amb freqüència per Begues.   
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8. Conclusions diagnosi 

Introducció 

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

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

de presentar les conclusions de la diagnosi.  

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

de les persones joves o de les polítiques de joventut de Begues, sinó destacar 

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

ser objecte d’anàlisi d’aquest propi Pla per tal d’ajustar les propostes a les 

necessitats del col·lectiu jove. 

 

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

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

com les conclusions derivades, cal conèixer el contingut íntegre del document; 

d’altra manera es podria tractar d’una visió parcial o esbiaixada. 

Metodologia 

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

recollides a l’Anàlisi de la Realitat Juvenil (principalment dades quantitatives i 

dades qualitatives), amb les dades de l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut. 

Conclusions 

Dades sociodemogràfiques 

Begues s’ha caracteritzat per tenir una dinàmica particular en quan a les 

seves dades demogràfiques i és que és un municipi que en els darrers anys 

ha augmentat considerablement de població. Amb les dades analitzes 

observem com Begues ha estat en constant creixement i en qüestió de trenta 
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anys ha vist triplicada la seva població. Per tant, ens trobem amb índex 

poblacionals positius i veiem, doncs, com Begues s’ha hagut d’adaptar a 

aquest creixement. En aquest sentit, aquesta diagnosi posa de manifest una 

realitat sociodemogràfica que ha d’anar acompanyada amb una sèrie de 

recursos i serveis que si bé en alguns casos ja s’han donat, en d’altres, com 

veurem més endavant,  caldrà que s’hi posi fil a l’agulla (i en certa mesura, el 

futur PLJ hi haurà de donar resposta).  

 

Pel que fa a la sociodemografia la població de Begues és majoritàriament una 

població jove-adulta, on les edats compreses entre els 30 i els 65 anys són les 

franges més poblades. A més, és una població amb índex de joventut 

importants i la previsió de població dels propers anys, indica que aquest índex 

es mantindrà o creixerà. Per tant, caldrà preveure que la població jove de 

Begues continuarà tinguent un pes important, quantitativament parlant, en el 

si de la població del municipi. 

 
Naturalesa de la població 

Pel que fa a la naturalesa de la població, Begues no presenta dades 

significatives, més enllà d’un canvi (que es dona a tots els àmbits analitzats) 

de la naturalesa específica de la població jove si la comparem amb el total de 

la població. El percentatge de joves d’orígen estranger és més alt que no pas 

si el percentatge el mirem amb el total de la població. Malgrat això, aquest 

percentatge està per sota del comarcal i molt allunyat del percentatge català. 

Podem concloure, doncs, que Begues és un municipi amb poca població 

(jove) migrada. Com recullen les dades, aquesta població migrada (tant jove 

com la no jove) és d’orígen europeu (comunitari) i d’Amèrica del Sud.  

 

Trajectòria Educativa 

Sobre les dades educatives, més enllà d’analitzar les taxes de graduació tant 

d’ESO com de Batxillerat que hi ha a la comarca de les aportacions dels grups 

de treball i en el cas de l’educació formal en destaquen alguns trets en 

concret, principalment:  

- La realitat existent del fet d’haver de completar la seva formació post-

obligatòria fora de Begues. Aquest fet genera aspectes negatius però també 

oportunitats. D’una banda, les relacions socials i de lleure es realitzen fora del 



 

    
76 

municipi i això genera un poble amb poca activitat setmanal (sempre parlant 

del col·lectiu jove). Però de l’altra, les connexions socials i relacionals dels 

joves s’amplien a altres àmbits i espais, potenciant les seves pròpies 

capacitats i autonomies.   

- La potencialitat dels equipaments existents però la poca utilització que 

en fan els joves. Sobre els equipaments cal remarcar la necessitat d’ajustar 

els horaris a les demandes concretes que pot fer la població jove, potenciant 

axí el seu ús per part del propi col·lectiu. 

- La manca d’una oferta formativa no reglada que vagi més enllà dels 

cursos de lleure o similars i que complementi l’oferta existent des de una 

vessant informal. De manera que s’estaria treballant a part de la vessant 

formativa, la vessant d’arrelament al municipi.  

 

Trajectòria Laboral 

L’atur juvenil registrat a Begues és insignificant si mirem les dades 

numèriques exclusivament, ja que en una població d’aquestes dimensions, és 

normal que els índex d’atur registrat siguin petits. En aquest sentit, cal incidir 

en les dificultats estructurals i que van associades al col·lectiu jove, com són 

la precarietat laboral i les dificultats d’accés a una primera feina. Amb les 

aportacions fetes dels grups de treball en podem destacar els següents trets: 

- Els joves són conscients de les dificultats actuals del mercat de treball 

però creuen que per segons quin tipus de feina o època de l’any més o menys 

es pot treballar.  

- Reconeixement de la importància dels projectes vinculats a pràctiques 

curriculars o a projectes provinents d’altres administracions. Però cal fer un 

incís en la població amb menys dificultats d’accés a aquest tipus de projectes.  

- Necessitat de donar cobertura des de la pròpia administració a aquelles 

persones joves que estan buscant una primera feina i que tenen uns perfils 

acadèmics baixos.  

 

Amb tot, la percepció general és que les problemàtiques laborals no estan a la 

primera línia de maldecaps de la població jove del municipi.  
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Emancipació familiar (habitatge) 

Sobre les conclusions pel que fa a l’habitatge, hi ha una idea que sobresurt i 

és el preu elevat del lloguer al municipi. És una realitat que els joves perceben 

com a difícil de superar i malgrat les polítiques que ja es realitzen per part de 

l’administració local, aquestes no són suficients.  

Com hem vist, el col·lectiu jove viu la seva primera “emancipació” per estudis 

o feina lluny del nucli familiar i si no hi ha unes facilitats pel retorn, aquests 

joves es queden allà on han fet vincle. A la llarga pot fer que Begues depengui 

de l’arribada de població de fora del municipi.  

L’existència d’un pla d’habitatge pot ajudar a planificar i preveure les 

necessitats i el pla local de joventut haurà de vetllar per incorporar les 

necessitats del col·lectiu jove en les properes accions que es plantegin.      

 

Vida saludable 

Begues és un municipi, en general, saludable, on es valora principalment les 

potencialitats de l’entorn així com el suport que poden donar les entitats 

esportives alhora de practicar un esport. Aquest seria doncs, un dels 

principals factors a tenir en compte alhora de desenvolupar polítiques pels 

joves i que potenciïn aspectes saludables.  

 

Pel que fa a conductes de risc, si que hi ha, com en d’altres municipis 

catalans, un consum de tòxics, principalment d’alcohol i de drogues “toves”, 

així com de consum de tabac vinculat a l’oci nocturn i a la diversió. És en 

aquest aspecte on es considera important i necessari continuar teballant. Com 

a punts forts, el fet de tenir un pla de prevenció sobre addiccions ajuda a 

promoure hàbits saludables i a treballar per detectar les problemàtiques que 

puguin sorgir d’aquests consums.    

 

Més enllà del pla de prevenció i la detecció de necessitats, es valora que les 

diverses accions de sensibilització i intervenció vers temàtiques de salut s’han 

de mantenir i potenciar i en això, el pla de prevenció pot ajudar a establir 

estratègies i a planificar les intervencions en matèria de salut. És important 

doncs, que és mantingui el paper clau de la regidoria de joventut, en el marc 

d’aquest pla de prevenció.   
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Cultura i oci juvenil 

Sobre les activitats d’oci i culturals, es valora el potencial de les activitats, 

sobretot festives, que es fan al poble. Alhora es reclamen més espais lliures i 

ampliar l’oferta d’activitats que actualment s’està fent, ja que es reconeix que 

està molt vinculada a l’oci nocturn. En aquest sentit, podem concloure que les 

necessitats del col·lectiu jove vers l’oci es centren en: 

- Ampliar l’oferta d’activitats d’oci (sobretot en aquelles moments on el 

col·lectiu jove és present al poble - caps de setmana i a l’estiu-). 

- La necessitat de tenir un espai de trobada entre el jovent sense que hagi 

de ser un espai exclusivament dinamitzat o dirigit. Els equipaments existents 

no acaben de donar resposta a aquesta necessitat i per tant caldria 

complementar les infraestructures culturals i de lleure, amb alguna que pugui 

donar resposta a les persones joves.   

- Promoure les accions existents que fomenten la implicació i participació 

dels joves en activitats del municipi. Continuar treballant per impulsar el carnet 

jove i que aquest arribi a les persones joves i aprofundir en la creació de nous 

projectes culturals i d’oci que vagin més enllà de l’oci nocturn. 

 

Participació i associacionisme 

Es posa en evidència que hi ha pocs joves vinculats a entitats i que la 

participació en general és baixa i a més realitzada pels mateixos individuos. 

La majoria d’entitats que hi ha al municipi les formen adults i gent gran 

malgrat l’existència d’una entitat exclusivament juvenil i que té força vinculació 

amb certes activitats que es desenvolupen al poble.     

 

Una de les conclusions que podem extreure’n de l’anàlisi sobre la participació 

i l’associacionisme a Begues és que cal potenciar el treball que s’està fent a la 

base, amb el consell d’infants i establir un consell de joves aprofitant que ja hi 

ha una entitat juvenil al municipi. Això permetria generar nous canals de 

relació i comunicació amb l’Ajuntament i incrementar les polítiques 

participatives vers els joves i així de retruc incrementar la implicació del jovent 

en la vida social i cultural del municipi.  
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Cohesió social i territorial 

Sobre les conclusions de cohesió social i territorial, podem detallar que les 

necessitats detectades giren entorn a la mobilitat i a la necessitat de tenir un 

espai pel col·lectiu jove.  

També, a Begues, com en d’altres municipis propers, hi ha la problemàtica 

vers la mobilitat exterior (fora del propi municipi) i les opinions expressades 

així ho manifesten, principalment en la necessitat d’ampliar horaris en segons 

quines franges horàries i també en segons quins dies. Ja s’ha fet feina en tant 

en quant Begues forma part de l’àrea metropolitana però cal treballar per 

incorporar millores que tant les persones joves com la població en general, 

troba necessàries.     
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TANCAMENT 

La diagnosi de la realitat juvenil de Begues ha posat sobre la taula la realitat 

d’un col·lectiu, al qual el nou PLJ haurà de donar resposta. Les necessitats 

detectades així com les conclusions que s’han exposat han de permetre 

continuar fent un treball profund per tal de resoldre i intervenir vers les 

mancances que la diagnosi ha aflorat. 

És per això, que amb el tancament d’aquesta diagnosi, es proposen algunes 

línies estratègiques d’intervenció, que han de donar unes pautes orientatives 

per a la redacció del disseny de la intervenció.  Aquests línies d’intervenció, 

exposen en termes generals aquelles idees base sobre les que haurà de girar 

el nou pla local, però sent conscients que les intervencions en matèria de 

joventut que haurà de desenvolupar el futur pla local en són moltes més i que 

per tant, caldrà valorar tota la diagnosi per incloure intervencions més 

profundes.  

Exposem doncs, els punts claus o estratègics que haurà de desenvolupar-se 

en la fase de disseny del nou PLJ de Begues: 

 

Un pla local que faciliti un espai jove com a referent de les polítiques de 

joventut. Un espai que potencïi la formació no reglada, l’assessorament i la 

informació en les polítiques emancipatives (educació, treball i habitatge) del 

jovent.  

 

Un pla local que incorpori la creació o gestió d’un espai transversal que 

permeti al col·lectiu jove desenvolupar les seves activitats culturals i 

participatives.  Això permetria potenciar un espai relacional entre el 

col·lectiu jove i alhora generar noves dinàmiques culturals, d’oci i de 

lleure, que a la llarga permetrien implicar més al jovent en la vida comunitària 

de Begues.  
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Un pla local que treballi per la incorporació d’una perspectiva jove en la 

necessitat de crear habitatge pel col·lectiu i que vetlli per la incorporació de 

formes alternatives a l’habitatge com a possible solució a la problemàtica de 

l’alt preu dels lloguers. Aquest nou pla, hauria de generar sinèrgies entre els 

diversos actors del municipi (tant públics com privats) i potenciar polítiques 

d’accés a l’habitatge.  

 

Amb tot, quan s’acabi de redactar la totalitat del document, del qual, aquesta 

diagnosi en formarà part, tindrem el punt de partida de les noves polítiques de 

joventut de l'Ajuntament de Begues. 
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ANNEXOS 

Buidatge sessions de treball de diagnosi 

 

Sota aquestes línies exposem les aportacions tal i com han estat recollides en 

els grups de treball de diagnosi fet amb el col·lectiu jove i també les 

entrevistes a professionals que tenen relació amb el jovent.   

Les opinions s’apunten doncs, tal i com han estat recollides i és a l’apartat 

d’Anàlisi de la Realitat Juvenil on les reflexions apareixen correctament 

desenvolupades i integrades a la resta de la informació disponible. 

 

Buidatge sessió de treball amb el col·lectiu jove de Begues 
 
Dimecres 20 de novembre. 
Punt Jove de Begues, de 18:00 a 19:45 hores 
 
Assistents:  

6 joves d’edats compreses entre els 18 i els 25 anys. 5 nois i 1 noia. Dos dels 

joves són membres de l’entitat juvenil de Begues “6tres9”. 

 

La sessió es va desenvolupar en un treball de deliberació compartida entre les 

6 persones joves assistents. En un papelògraf s’anaven presentant els temes 

de debat i els joves havien d’anar apuntant les necessitats i mancances sobre 

aquell tema. En funció de les anotacions, el facilitador del debat, anava 

llençant preguntes per tal de generar més debat.  

 

El buidatge s’estructura en dues parts, una primera que recull a tall de 

conclusions, les aportacions més destacades de l’anàlisi qualitativa d’aquesta 

sessió. Aquestes notes s’estructuren segons els 7 eixos de treball del Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya. La segona part del buidatge, transcriu 
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literalment, les anotacions, comentaris i aportacions que les persones joves 

van escriure al paper.  

 
Eix 1-. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves 
 
Les persones joves participants posen de manifest una mancança principal en 

quant als estudis reglats i és que a Begues només es pot cursar fins a 

l’educació obligatòria i per tant, els estudis postobligatoris s’han de fer fora del 

poble. Ni batxillerat ni formació professional es pot fer al municipi i això és una 

mancança molt forta segons constaten els joves assistents. Consideren que 

seria molt profitós potenciar formacions professionals vinculades als llocs de 

treball que es poden oferir al mateix poble. Alhora el fet d’haver-se de 

desplaçar també suposa un greuge, de manera que proposen que es 

subvenció el transport públic per tal de facilitar la mobilitat del col·lectiu per 

temes d’estudis.  

 

Un altre tema destacat és el de la formació complementària. Segons els joves, 

no s’ofereixen cursos o tallers destinats al jovent i que permetin completar la 

seva formació en la vessant de l’educació no formal. També consideren 

important potenciar la formació d’antics oficis, aspecte que vinculen també a 

les oportunitats d’accés al mercat de treball.  

 

Pel que fa als equipament, consideren que els horaris de la biblioteca no 

s’ajusten a les necessitats dels joves i proposen ampliar els horaris, sobretot 

els caps de setmana.  

 

Finalment, pensen que es podria oferir des de l’ajuntament un servei de 

suport als alumnes alhora de fer repàs o reforç escolar. Aquest suport el 

podrien fer exalumnes del IES o joves universitaris de manera que també 

podria ser una opció “laboral” per aquests joves que estudien i busquen 

alguna feina.  

 

 
Eix 2-. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves 
 
En l'aspecte laboral, el grup participant veu la dificultat d’accedir al mercat de 

treball que tenen els joves actualment, tot i reconèixer que es pot accedir a 
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feines tipus pràctiques i que això ajuda al jovent a iniciar-se al món laboral. 

També consideren positiu el servei local d’ocupació, com un espai on buscar 

feina i assessorament, pero que hauria de potenciar el servei d’orientació, 

sobretot alhora de fer cv, preparar al jove per a una entrevista de feina,...  

 

Sobre les possibilitats que s’ofereixen des de l’Ajuntament, les pràctiques 

extracurriculars que ofereixen en diversos departaments està molt ben valorat. 

Alhora plategen que es podrien fer projectes que facilitessin al jovent un 

primer contacte amb el món laboral, fent suport a tasques de manteniment a 

la brigada municipal en els mesos d’estiu.   

 

 
Eix 3-. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar de les persones joves 
 
Sobre les polítiques de transició domiciliar, les aportacions són clares: Begues 

és un poble de segona residència i similar a una poble dormitori, en el sentit 

que la majoria de gent fa vida fora del poble (feina, estudis i oci). Això, lligat a 

la proximitat amb l‘àrea metropolitana i amb la ciutat de Barcelona, fa que 

Begeus sigui un municipi car, amb lloguers elevats i també amb poc habitatge 

disponible.  

 

Malgrat que hi ha promocions de pisos de protecció oficial (VPO), els 

participants posen de manifest que els serà difícil trobar un lloc assequible i 

consideren que l’Ajuntament hauria d’intervenir més en els preus del lloguer 

que hi ha o facilitar que els joves puguin accedir a l’habitatge.  

 
 
Eix 4-. Promoure la vida saludable en la joventut  
 
Sobre l’eix de salut, es coincideix en valorar positivament tenir el Punt Lila 

amb tot el que això comporta en quant a recursos, serveis i atenció al jovent. 

També el treball als instituts mitjançant el curs d’agent de salut que es fa a 3er 

i 4rt d’ESO.  

 

En general es destaca l’entorn i les facilitats que hi ha a Begues per practicar 

esport i tenir uns hàbits de vida saludables, tant pel que fa al propi entorn 

natural com als equipaments i instal·lacions existents. A aquest fet se li 
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afegeix un bon nombre d'entitats esportives en les que hi participen forces 

joves del municipi. Reconeixen però que costa que hi hagi innovació en quant 

a la pràctica esportiva i que les activitats outdoor no són molt practicades.  

 

Sobre el consum de tòxics, es comenta que el consum és força elevat, 

sobretot alcohol i drogues toves. A més, se li afegeix la idea de que l’oci festiu 

es basa en el consum i aquest cada cop es fa a edats més primerenques. A 

més és un consum abusiu i concentrat en poques hores i en moments 

determinats. 

 

Es percep poc treball envers l’educació emocional i respecte el coneixement 

de temes vinculats a la sexualitat.   

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

participació en allò col·lectiu 

 
Sobre l’eix de participació és remarca de manera negativa el fet de que no hi 

hagi una comissió de joves, amb tot el que comporta a nivell de propostes, 

coordinació amb l’Ajuntament i vincle entre joves i municipi.   

En general consideren que hi ha poca implicació de la ciutadania en general i 

del jovent en particular, a les entitats del poble. Siguin del tipus que siguin 

aquestes entitats, no h i ha cap on el col·lectiu jove destaqui. Si bé és cert, 

que existeix una entitat pròpiament juvenil, aquesta compta amb pocs 

membres i no tots implicats al 100%. 

 

Un altre punt destacat és la dificultat per contactar i comunicar-se amb 

l’Ajuntament. En general, el jovent no sap com adreçar-se a l’administració.   

 
 
Eix 6-. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant 

perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment 

cohesionadors 

 
Pel que fa al foment de la cultura i l’oci juvenil, el debat es va centra en dues 

demandes/necessitats que els joves consideren prioritàries. Una és la 

d’incrementar la partida pressupostària vers le spolítiques culturals i d’oci 
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juvenil, que actualment són del 0,12%, consideren que pel nombre de joves 

que hi ha a Begues, aquesta hauria de ser superior. A aquest fet econòmic, 

reclamen un treball més coordinat entre les àrees de joventut i cultura, per tal 

de maximitzar esforços i millorar el rendiment i les propostes culturals cap al 

jovent. 

 

El segon punt destacat és la manca d’un espai, a l’estil de Casal de Joves, on 

el col·lectiu pugui trobar un punt de reunió i espai per passar el seu temps 

lliure sense dependre dels negocis privats (tipus bar). Consideren que un 

espai d’aquestes característiques, permetria millorar les polítiques culturals i 

d’oci que es fan vers els joves i també milloraria aspectes de salut (com el 

tema de consums).  

 

En quant a acativitats, posen de relleu, com a positiu un seguit d'activitats que 

es realitzen la poble i que tenen com a protagonistes els mateixos joves. Per 

una banda el sopar medieval, el qual consideren que podria tenir més 

pressupost. D'altra banda les activitats esportives fora de l'àmbit competitiu i 

oficial. I finalment, posen de manifest les Penyes, com un espai de cohesió i 

relació social entre el col·lectiu de joves (però alhora reconeixen que està molt 

vinculat a la festa i al consum d’alcohol).   

  

 
Eix 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 

 
Sobre l’eix de la cohesió social i l’equilibri territorial, es destaca, la bona 

relació existent entre les diverses generacions i col·lectius a Begues. 

Consideren que el poble és un bon lloc per viure i a més que hi ha força 

sentiment de pertinença.   

Per contra, la problemàtica principal en aquest eix, és el tema de la mobilitat. 

Consideren que els horaris de transport no s’ajusten a les demandes que hi 

ha i posen d’exemple algunes franges horàries que són molt utilitzades i fan 

que el bus vagi ple de gent.  

 

A més, els caps de setmana hi ha poca freqüència i també els horaris no 
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arriben fins a la nit, per la qual cosa reclamen un servei de bus nit.  

 

Afegeixen que caldria obrir noves rutes de transport, ja que hi ha poblacions 

del voltant que utilitzen molt tant per anar de Begues cap a fora, com per venir 

a Begues. 

 
 
 
A continuació, la transcripció literal de les aportacions dels joves tal i com es 

van recollir a la sessió de treball:  

 
 
Àmbit educació 
Punts forts 
 
No es fan aportacions. 
 
Punts febles 
 

✔ Horaris de la biblioteca molt limitats (sobretot tot el cap de setmana). 
✔ No es fan formacions per a joves (socorrisme, monitors,...) 
✔ Molts pocs tallers dirigits als joves 
✔ No hi ha batxillerat 
✔ Poques formacions sobre sexualitat 
✔ No hi ha possibilitat de fer formació professional 

 
Possibles intervencions 
 

✔ Bonificacions per transport a les universitats. 
✔ Recuperació d’antics oficis 
✔ Formació professional lligada als llocs de treball existents al poble 
✔ Classes de repàs institut fetes per exalumnes i/o universitaris (amb suport de 

l’ajuntament).   
✔ Incidir més en la llengua estrangera. 

 
 
Àmbit ocupació 
Punts Forts 
 

✔ Servei local d’ocupació 
✔ Opció de fer pràctiques extracurriculars a través de l’Ajuntament. 

  
Punts febles 
 

✔ Poques ofertes de treball (no pràctiques) destinades als joves.  
 
Possibles intervencions 
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✔ Feines d’estiu a la brigada municipal per a formació de joves en una primera 
feina. 

✔ Intentar regular les feines temporals a les que hi accedeixen la gent jove 
✔ Fer formació alhora de trobar feina (fer cv, entrevistes de treball,...) 

 
 
Àmbit habitatge 
Punts forts 
 

✔ Hi ha HPO de lloguer.  
 
Punts febles 
 

✔ Poble dormitori 
✔ Molta 2ª residència 
✔ És car 
✔ Poc parc d’habitatge.  
✔ Lloguers molt elevats 

 
Possibles intervencions 
 

✔ Assegurar que part del lloguer social es destina a joves. 
✔ Habitatge cooperatiu 
✔ Més habitatge destinat als joves (lloguers) 
✔ Baixar preus dels lloguers (pels joves sobretot) 

 
 
Àmbit salut 
Punts forts 
 

✔ Existència del Punt Lila (però no hi ha formació) 
✔ Hi ha un entorn natural potent però no s’aprofita ni s’explotaç 
✔ Activitat física a través dels clubs esportius 
✔ Curs d’agents de salut (3r i 4rt d’ESO). 
✔ Molta diversitat d’esports (però poca activitat outdoor). 

 
Punts febles 
 

✔ Zero acompanyament en temes de salut mental (no es fomenta). 
✔ Consums de herba, tabac i alcohol (no acostuma a haver-hi drogues dures 

entre els joves).  
✔ Moltes addiccions. Es comença molt d’hora a consumir drogues per falta de 

vigilància a les discomobils (policia). 
✔ Festes organitzades per l’ajuntament on hi ha molt de consum d’alcohol per 

part de menors. Aprofiten les festes per fer un consum abusiu. 
✔ Poca innovació d’activitats esportives 
✔ No formació sobre sexualitat 
✔ Molts joves prefereixen estar fumant a estar fent activitat física. 

 
Possibles intervencions 
 

✔ Un local juvenil, ajudaria a prevenir hàbits de salut millor per als joves. 
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Àmbit cultura i oci juvenil 
Punts forts 
 

✔ Sopar medieval 
✔ Activitats esportives 
✔ Festa d’hivern organitzada pels joves. 
✔ Penyes. Fa cohesió entre joves (però només és festa - consum -).  

 
Punts febles 
 

✔ No es prioritzen les polítiques de joventut en l’àmbit cultural.  
✔ Costa millorar l’oci del jovent si només es destina un 0,119% del pressupost 

municipal. 
✔ Falta de lligam entre la regidoria de joventut i la de cultura. 
✔ Falta un lloc on passar-ho bé, distreure’s amb els amics,... Si no fos per un 

parell de llocs (pagant) a les 20.00h s’acabaria el dia.  
 
Possibles intervencions 
 

✔ Arribar al 0,35% del pressupost municipals per activitats de cultura i oci juvenil.  
✔ Discomobils més llargues 
✔ Locals pels joves (sobretot a l’hivern) 
✔ Augmentar pressupost joventut 
✔ Casal de joves (físic) en un lloc apartat del poble. 

 
 
Àmbit Participació i associacionisme 
Punts forts 
 
No es van fer aportacions 
 
Punts febles 
 

✔ Poca implicació en l’organització d’activitats proposades pels joves.  
✔ No hi ha cap comissió de joves a Begues. 
✔ Molt conformisme amb les poques activitats juvenils que es fan. Poca 

implicació. 
✔ Excessiu protagonisme de l’ajuntament de Begues i dels polítics. 
✔ No se sap com comunicar-se amb l’Ajuntament 
✔ A la gent li costa molt participar.  
✔ Poca participació de les entitats de joventut 
✔ Nul·la / poca relació entre les entitats esportives. 
✔ Poca participació del jovent a les entitats. 

 
Possibles intervencions 
 

✔ Fira d’entitats: un cop al mes. No sempre muntant carpes informatives.  

 
 
Àmbit Cohesió social i equilibri territorial 
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Punts forts 
 

✔ Es viu al poble.  
✔ Hi ha sentiment de pertinença. 
✔ Bona relació en general. 

 
Punts febles 
 

✔ Escàs pas de l’autobus als caps de setmana. 
✔ Hores conflictives (14:00 a 16:00h) entre setmana el bus va molt ple. 
✔ Millorar connexió amb Olesa. Molts joves d'Olesa estudien a Begues.  
✔ No hi ha transport Begues - Torrelles. 
✔ Molt pocs busos (sobretot el cap de setmana). 
✔ Molta discriminació a relacions del mateix gènere (sobretot cap als nois). 

 
 
Possibles intervencions 
 

✔ Crear una app amb un fòrum. 
✔ Nit bus 
✔ Bus amb horaris més tard 
✔ Cotxe compartit 
✔ Autocars per anar a veure el Barça. 
✔ App per compartir cotxe per baixar de Begues cap a altres llocs.  

 
 
 
Buidatge sessió de treball amb membres de l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Begues 
 
Dimecres 18 de desembre. 
Ajuntament de Begues, de 11:00 a 13:00 hores 
 
Assistents:  

Hi van assistir els següents membres de l’equip de govern: 

● Maria Llauradó i Fornt: Tinenta d'alcaldia de Benestar i Acció Social (Regidories 

de Salut i Consum, Gent Gran, Solidaritat i Cooperació i Serveis Socials) i 

d'Administració Oberta (Regidories de Comunicació, Participació Ciutadana i 

Govern Obert i Transparència). 

● Anna Méndez Achell: Tinenta d'alcaldia d'Educació i Cultura (Regidories 

d'Educació, Política Lingüística i Cultura) i d'Igualtat (Regidoria de la Dona, 

LGTBI+). 

● Alfons Duran Martínez: Regidor d'Esports i Joventut 

● Jordi Ros: Tècnic de joventut municipal. 

 

La sessió es va desenvolupar en un treball de deliberació conjunta entre les 4 
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persones assistents. En un fitxes de treball s’anaven presentant els temes de 

debat i els participants havien d’anar apuntant les necessitats i mancances 

sobre aquell tema. En funció de les anotacions, el facilitador del debat, anava 

llençant preguntes per tal de generar més debat.  

 

El buidatge s’estructura en dues parts, una primera que recull a tall de 

conclusions, les aportacions més destacades de l’anàlisi qualitativa d’aquesta 

sessió. Aquestes notes s’estructuren segons els 7 eixos de treball del Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya. La segona part del buidatge, transcriu 

literalment, les anotacions, comentaris i aportacions que les persones 

assistents van escriure al paper. 

  
 
 
Eix 1-. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves 
 
Les opinions dels membres de l’equip de govern en quant a la trajectòria 

educativa manifesten la bona salut del equipaments municipals com la 

biblioteca, el centre cívic i els equipaments educatius. A més aquests 

equipaments es complementen amb activitats com l’escola d’adults, o aules 

privades com idiomes, música, ball, etc...  

  

Sobre els serveis oferts, consideren molt positiu el taller d’intervenció al IES 

amb 3er i 4rt d’ESO, així com l’oferta de cursos de formació en el lleure o el 

teatre per adolescents.  

 

En general es considera que el nivell formatiu és alt i la població jove de 

Begues no té dificultats d’aprenentatge. Són conscients, però, de la part 

negativa existent en no poder cursar els estudis post-obligatoris al mateix 

municipi i per tant haver-se de desplaçar a Gavà o més lluny per cursos el 

batxillerat o cicles formatius. Aquesta casuística genera una pèrdua de temps 

per poder-lo destinar a altres activitats al mateix municipi o a participar de la 

vida social i cultural de Begues. A part de que vincula als joves al municipi on 

realitzen les activitats educatives.  
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Eix 2-. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves 
 
En l'aspecte laboral, l’equip polític posa de relleu els diversos projectes que 

faciliten al jovent d’accedir al mercat de treball. En aquest sentit, projectes 

com les pràctiques remunerades o la contractació de joves en el marc del 

programa de garantia juvenil, es consideren importants i cabdals en les 

polítiques juvenils d’ocupació.  

També es valora el servei local d’ocupació, amb tots els recursos i serveis que 

ofereix (orientació i assessorament, borsa de treball, etc...).  

 

La realitat del municipi que exposen els participants fa referència a un poble 

amb comerç local i principalment amb sector serveis (restauració, gent 

gran,...). Es compta amb un polígon petit que no dóna resposta a la totalitat de 

les demandes d’ocupació. En general, saben que el jovent acostuma a buscar 

feina a fora el municipi i la proximitat amb Gavà i l’àrea metropolitana potencia 

que els joves busquin feina fora de Begues.  

 

Eix 3-. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar de les persones joves 
 
Sobre les polítiques de transició domiciliar, es posa de manifest l’existència de 

diverses promocions de pisos de protecció oficial i l’interès per realitzar-ne de 

noves. A nivell municipal existeix un pla d’habitatge de manera que és una 

prioritat política i per tant s’hi està treballant.  

La realitat del municipi és que hi ha poc mercat de lloguer i és molt car. Hi ha 

predomini de cases unifamiliars i molt pocs pisos, que a més tenen molta 

demanda (i això fa que els preus pugin). El grup considera que hi ha poques 

expectatives del jovent a poder viure a Begues i tenen tendència a marxar a 

Barcelona o rodalies (tal i com passa pels estudis i per feina).  

 
Eix 4-. Promoure la vida saludable en la joventut  
 
Sobre l’eix de salut, una de les qüestions que es consideren negatives fan 

referència al consum de tòxics que està proliferant entre el col·lectiu jove. 

Aquest consum, a part de generar problemes en la salut del propi jove 

consumidor, generar conflicte amb els veïns, en aquells llocs concrets on es 

realitza “botelló”. Malgrat no detectar-se problemàtiques molt severes, si que 

és un factor a considerar i que el grup participant posa de relleu.  
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Pel que fa als aspectes positius, es remarca l’entorn natural potent que hi ha a 

Begues, així com la varietat d’esports i entitats existents que permeten la 

pràctica esportiva. També el treball en xarxa i coordinat amb els centres 

educatius, sobretot el treball de la psicòloga al IES, la feina sensibilitzadora en 

temes d’educació emocional, i el ja esmentat projecte dels agents de salut (3r 

i 4rt d’ESO).  

 

A tot aquest conjunt de recursos i serveis se li afegeix l’existència d’un pla 

d’addiccions municipal que permet treballar de manera global i integral tots els 

aspectes vinculats a les addiccions en la població en general.   

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

participació en allò col·lectiu 

 
Sobre l’eix de participació és remarca l’existència de joves molt participatius 

quan tenen els recursos i l’interès (per exemple les Penyes). Això fa que es 

generin activitats potents on els joves participen. 

També, en positiu, l’existència d’una entitat juvenil al municipi i les activitats 

que realitza al poble i la seva implicació i vinculació. Malgrat això, saben que 

els col3lectiu jove que s’implica sempre és el mateix i que un jove pot estar 

implicat en més d’una entitat, cosa que pot dificultar el relleu generacional de 

les entitats.   

 

Es posa en valor els diversos projectes de cooperació que des de l’ajuntament 

es generen i on es demana la col·laboració de les entitats i la resposta que 

aquestes donen. A nivell de recursos, l’existència de l’oficina d’entitats 

(plataforma web amb formació) així com la trobada anual d’entitats, són 

elements important de vinculació entre l’ajuntament i les entitats del poble 

 
 
Eix 6-. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant 

perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment 

cohesionadors 

 
Pel que fa al foment de la cultura i l’oci juvenil, hi ha una visió bastant 
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generalitzada de que actualment l’oci juvenil va molt vinculat a les festes que 

es realitzen al municipi i també un oci no controlat (fora d’activitats 

organitzades) que poden genera molèsties veïnals. En aquest sentit, saben 

que el col·lectiu de joves reclamen espais de lleure que els desvinculin 

d’aquest oci (a l’estil d’un espai jove o similar) i permetin obrir l’oferta i el 

ventall d’activitats.  

 

En aquest sentit, es posa en valor les possibilitats que ofereixen equipaments 

com el centre cívic o els bucs d’assaig, però es reconeix que són espais poc o 

gens utilitzats pel jovent i dels quals no participen a les activitats que s’hi fan. 

Algo similar passa amb el teatre, on s’intenta realitzar una programació jove (a 

més a preus econòmics – carnet jove) però que no té assistència per part del 

col·lectiu.  

 
 
Eix 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 

 
Sobre l’eix de la cohesió social i l’equilibri territorial, es destaca, la poca o 

nul·la conflictivitat al municipi. No es detecten problemàtiques per qüestions 

de gènere i a més es fa bon treball inclusiu allà on és necessari (com per 

exemple amb el centre de refugiats o el centre d’addiccions.  

 

En quant a mobilitat, un punt important és el Pla de mobilitat del Baix 

Llobregat que facilita el transport del col·lectiu jove. També hi ha un carril bici 

que permet desplaçar-se per Begues, malgrat que es reconeix que si bé 

internament hi ha poques dificultats de mobilitat, de cares a en fora, sortir de 

Begues ja és més difícil i sobretot el cap de setmana, el transport públic es 

dolent (poca freqüència) i amb horaris molt reduïts.  

 

A continuació, la transcripció literal de les aportacions dels membres de 

l’equip de govern tal i com es van recollir a la sessió de treball:  

 
 
Àmbit educació 
Punts forts 
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✔ Taller d’intervenció al IES (sexologia, igualtat,...) amb 3er i 4rt d’ESO. 
✔ Obertura biblioteca fora horaris per estudis (època d'exàmens) 
✔ Formació en el lleure (curs de monitors i premonitors, directors,..) 
✔ Acadèmies privades d’idiomes 
✔ Escola d’adults (cursos de català) 
✔ Escola de música (privada) 
✔ Escola de ball (privada) 
✔ Teatre grup d’adolescents 
✔ Hi ha un nivell formatiu alt en general 
✔ Bons equipaments - biblioteca, centre cívic,... 

 
Punts febles 
 

✔ Educació reglada fins als 16 anys (només institut-escola) 
✔ Per fer batxillerat han d’anar a Gavà o BCN (concertat) i per fer el bat. artístic hi 

ha poques places i per tant acaba sent de pagament. 
✔ Pèrdua de temps (desplaçaments) per col·laborar en entitats o fer activitats 

extraescolars.  
 
 
Possibles intervencions 
 

✔ No es fan aportacions. 

 
 
Àmbit ocupació 
Punts Forts 
 

✔ Contractació de joves en pràctiques - convenis amb les universitats i escoles 
(pràctiques remunerades). 

✔ Servei local d’ocupació  
o orientació i plans d’ocupació per joves 
o Borsa de treball 
o Autoocupació 
✔ Feines temporals d’estiu 
✔ Brigada jove i monitors pel casal d’estiu 
✔ Poc atur (per ser un municipi del Baix Llobregat) 

 
  
Punts febles 
 

✔ Només comerç local 
✔ Polígon petit 
✔ Treballen fora (principalment a Gavà i BCN) 
✔ Àmbit econòmic principalment sector serveis (restauració, gent gran,..) 

  
 
Possibles intervencions 
 

✔ No es fan aportacions 
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Àmbit habitatge 
Punts forts 
 

✔ Hi ha HPO (33 pisos) en règim de lloguer.  
✔ Adquisició a llarg plaç de nous terrenys per fer-hi habitatge de PO. 
✔ Hi ha habitatges de protecció oficial de la Generalitat, amb lloguer rotatiu. 
✔ Existència d’un pla d’habitatge de l’oficina d’habitatge. 

 
Punts febles 
 

✔ Poc mercat de lloguer i molt car (800/900€) 
✔ Predomini de cases unifamiliars. POcs pisos i molta demanda. 
✔ Poca expectativa de viure a Begues 
✔ Van a BCN o rodalies. 

 
Possibles intervencions 
 

✔ No es fan aportacions 

 
 
Àmbit salut 
Punts forts 
 

✔ Varietat d’esports i entitats per poder practicar. 
✔ Entorn natural molt potent. 
✔ Psicòloga al IES que fa intervencions molt potents 
✔ Pla d’addiccions 
✔ Institut molt bona feina sensibilitzadora -educació emocional-. 
✔ Agents de salut (3r i 4t d’ESO). 

 
Punts febles 
 

✔ Consums de tòxics 
✔ Punts concrets de conflicte veïnal per temes de “botelló”.  

 
 
Possibles intervencions 
 

✔ No es fan aportacions 

 
 
Àmbit cultura i oci juvenil 
Punts forts 
 

✔ Equipament: centre cívic i bucs d’assaig 
✔ Teatre: amb programació jove (però no assistència dels joves) 
o Preus econòmics - carnet jove 

  
 
Punts febles 
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✔ Oci no controlat en espais públics - molèsties veïnals 
✔ Oci vinculat a les festes dels municipis 
✔ Reclamen espais de lleure 
✔ No participen de les activitats del centre cívic. 

  
 
Possibles intervencions 
 

✔ Possibilitat d’adaptar les aules de la biblioteca per a joves per oferir un punt de 
trobada. 

✔ Potenciar el carnet jove per aspectes culturals. 
 

 
 
Àmbit Participació i associacionisme 
Punts forts 
 

✔ Joves molt participatius quan tenen els recursos (penyes) 
✔ Actes potents on els joves participen. 
✔ Entitat juvenil (6tres9) 
✔ Projectes de cooperació - es fa crida a les entitats i donen resposta. 
✔ Oficina d’entitats - plataforma web amb formació a entitats. 
✔ Trobada anual d’entitats - fan molta xarxa. 

 
Punts febles 
 

✔ Sempre participen els mateixos 
✔ Limitat suport per a les entitats (només reben subvenció per un projecte en 

concret i si volen fer un altre projecte, no poden rebre diners). 
 
Possibles intervencions 
 

✔ Establir altres mecanismes de suport financer a les entitats.  

 
 
Àmbit Cohesió social i equilibri territorial 
Punts forts 
 

✔ Pla de mobilitat al Baix Llobregat - facilitar transport cap a joves. 
✔ No problemàtiques per qüestions de gènere. 
✔ Cineforum LGTBI 
✔ Grup feminista (però està polititzat) 
✔ Centre de refugiats - treball cooperatiu i inclusiu. 
✔ Poca immigració (principalment brasilers, marroquins i d’amèrica del Sud). 
✔ Xarxa entre entitats/voluntaris i ajuntament. 
✔ “Hotelet”: centre d’addiccions no és conflictiu. 
✔ Targeta T-16 
✔ Carril bici. 

 
Punts febles 
 

✔ Cap de setmana el bus és dolent i acaba molt aviat (horaris). 



 

    
98 

✔ Mobilitat exterior (de Begues cap a fora). 
 
Possibles intervencions 
 

✔ No es fan aportacions.  

 
 
 
Buidatge sessió de treball amb agents i professionals del territori 
 
Dijous 30 de gener. 
Aula polivalent del Centre Cívic Els Roures, de 10:00 a 11:30 hores 
 
Assistents:  

Hi van assistir els següents agents: 

● Ferran Samaniego: Tècnic del centre Montau.  

● Carlota Martín: Educadora social de l’Ajuntament de Begues.  

● Àngels Sánchez: Directora de la Llar d’Infants i tècnica d’educació de 

l’Ajuntament.  

 

La sessió es va desenvolupar en un treball de deliberació conjunta entre les 3 

persones assistents. En un fitxes de treball s’anaven presentant els temes de 

debat i els participants havien d’anar apuntant les necessitats i mancances 

sobre aquell tema. En funció de les anotacions, el facilitador del debat, anava 

llençant preguntes per tal de generar més debat.  

 

El buidatge s’estructura en dues parts, una primera que recull a tall de 

conclusions, les aportacions més destacades de l’anàlisi qualitativa d’aquesta 

sessió. Aquestes notes s’estructuren segons els 7 eixos de treball del Pla 

Nacional de Joventut de Catalunya. La segona part del buidatge, transcriu 

literalment, les anotacions, comentaris i aportacions que les persones 

assistents van escriure al paper. 

  
 
Eix 1-. Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves 
 
Sobre la trajectòria educativa es posa de manifest la realitat del municipi en 

quant a estudis reglats i el fet que a Begues només es pot cursar fins a 4rt 

d’ESO. En aquest sentit, el grup participant explica que el jovent no ho veu 

com una preocupació, sinó com un oportunitat per conèixer gent d’altres 
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poblacions i establir noves amistats i coneixences. A més, per les famílies 

tampoc suposa una preocupació pel que fa a la despesa econòmica extra que 

això suposa, gràcies a la incorporació tarifaria dins l’AMB. Però aquesta 

realitat genera que el jovent estableixi el seu vincle relacional i social fora de 

Begues i acabi fent les activitats no reglades al lloc on estudia.  

Aquesta situació també es dona amb el jovent que no acaba els seus estudis i 

no finalitza el 4rt d’ESO. Aquest grup no té cap recurs formatiu al seu abast i 

també ha de desplaçar-se fora del municipi per realitzar algun tipus de 

formació professional  a l’estil d’un PFI o curs ocupacional.  

 

Pel que fa als recursos, consideren que hi ha bons equipaments com la 

biblioteca o el centre cívic que permeten oferir un ventall de possibilitats de 

cares al jovent. Remarquen però que aquests espais són poc utilitzats, 

sobretot el centre cívic. En canvi, la biblioteca, està més utilitzada, sobretot en 

època d'exàmens, ja que ofereix un horari diferent a l’habitual i així permetre 

al jovent estudiar amb més tranquil·litat. 

 

Si parlem dels projectes existents, el grup posa en valor el programa salut i 

escola o el taller d’Agents Joves de Salut, un taller que es fa a 3er i 4rt d’ESO 

destinat a la formació i la prevenció. Més enllà d’això, però, coincideixen en 

exposar que hi ha poca dinamització d’activitats o cursos específica per al 

col·lectiu jove, que els permeti realitzar activitats formatives (no reglades o 

informals).  

 

També exposen diferents recursos que completen l’àmbit formatiu al qual té 

accés el jovent, com poden ser les escoles d’idiomes, les autoescoles, l’esplai 

(lleure educatiu) o l’escola d’adults.   

 

 
Eix 2-. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves 
 
En l'aspecte laboral, el grup participant considera que l’índex d’atur juvenil del 

municipi és baix, malgrat ser conscients de les dificultat del col·lectiu per 

accedir a les feines i sobretot de la precarietat del mercat laboral que afecta 

especialment al jovent. En tot cas, a Begues, es posa en valor les oportunitats 

que s'ofereixen des de l'Ajuntament en les diverses contractacions de 
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pràctiques que s'ofereixen a joves titulats. En aquest sentit, però, el grup 

manifesta que aquestes oportunitats van dirigides a un públic jove molt 

concret i en canvi, el jovent amb menys oportunitats i que no han obtingut el 

graduat d’ESO, no tenen un accés a la primera feina fàcil.  

 

Sobre els recursos que s’ofereixen, posen de relleu la figura de referent 

d’ocupació juvenil, programa gestionat pel Consell Comarcal i que permet 

assessorar individualment al col·lectiu jove en temes laborals. Comenten que 

abans hi havia oportunitats per els joves que no tenien cap formació ni 

experiència mitjançant els programes de Garantia Juvenil i la figura de la 

impulsora juvenil, però que ara ja no hi són. En aquest aspecte, tornen a 

posar sobre la taula la manca de formació professional o ocupacional a 

Begues i la “obligació” de desplaçar-se per poder fer alguna formació d’aquest 

tipus.  

 

 
Eix 3-. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliar de les persones joves 
 
Sobre les polítiques de transició domiciliar, ens trobem amb la percepció que 

la majoria del jovent realitza l’etapa post-formativa i laboral fora del poble i no 

és fins que s’ha estabilitzat (laboralment) que intenta tornar al municipi per tal 

d’establir el seu propi nucli familiar. A aquesta realitat se li afegeix que el parc 

d'habitatges del municipi és poc nombrós. Hi ha poca vivenda i l’existent és 

cara, tret d’aquells habitatges en més mal estat, que tenen un cost més reduït.  

Sobre això, el grup considera que tot i que està molt bé la promoció de 25 

HPO, pensen que és insuficient i que quedarà petita.  

 
 
Eix 4-. Promoure la vida saludable en la joventut  
 
Sobre l’eix de salut, les participants exposen de la importància de tenir un Pla 

Local de prevenció d’addiccions, document treballat conjuntament entre 

diverses regidories de l’Ajuntament, inclosa la de joventut. D’aquest document 

en sorgeixen diverses intervencions vinculades a l’eix de salut, com ara el 

taller d’Agents de salut jove que promou la formació i la prevenció de 

conductes de risc entre joves de 3r i 4rt d’ESO.  
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Continuant amb el tema dels consums, en general es coincideix en dir que no 

hi ha una problemàtica exclusiva del jovent de Begues pel que fa al consum 

de substàncies tòxiques, però si que posen èmfasi en el consum desmesurat 

que es dóna en moments concrets de l’any (festes majors, les penyes,...). 

Consideren que aquest fet es deu, en part, per la facilitat que té el jovent a 

l’accés a aquestes substàncies (principalment alcohol i cànnabis). 

 

D’altra banda, en general es destaca l’entorn i les facilitats que hi ha a Begues 

per practicar esport i tenir uns hàbits de vida saludables, però es comenta que 

el jovent no aprofita del tot aquest entorn. Fan esment d’un grup de joves que 

practiquen la BTT però no estan organitzats ni associats.  

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

participació en allò col·lectiu 

 
Sobre l’eix de participació s’esmenta l’existència d’una entitat juvenil, el 6tres9 

que realitza alguna activitat al municipi molt vinculada al oci. Manifestes que 

en general el jovent no s’associa per fer demandes grupals i així tenir més 

“força” davant les seves demandes a l'administració.  

També remarquen que així com hi ha un consell d’infants (a 5è i 6è de 

primària), no existeix el consell de joves que permetria continuar la tasca feta 

pel consell d’infants.  D’altra banda, exposen que les entitats esportives 

permeten que el jovent que hi participa es pugui iomlicar en l’entitat (fent 

d’entrenadors). Es valora com a positiu ja que s’estan creant joves implicats 

en definitiva amb el poble on viuen.  

 

 
Eix 6-. Universalitzar la cultura entre la població juvenil, treballant 

perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment 

cohesionadors 

 
Pel que fa al foment de la cultura i l’oci juvenil, torna a mencionar-se el Pla 

local de prevenció d’addiccions ja que promou activitats alternatives 

saludables durant les activitats d’oci vinculades al consum.  

També consideren important les activitats que es fan a l’estiu i les vinculades 

a les Penyes com un atractiu cultural pel jovent, malgrat les parts negatives 
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que implica la celebració d’aquest activitat. 

 

En quant als recursos, es posa en valor el nombre d’equipaments existent i 

els projectes com el Carnet Jove, que promou descomptes en activitats 

culturals organitzades per l’ajuntament.   

 

Finalment, es comenta que tampoc hi ha una implicació del jovent en activitats 

culturals i que són molt ocasionals el jovent que hi participa. Es considera que 

manca una oferta més potent i que es desvinculi de l’oci de consum i festiu.    

  

 
Eix 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 

 
Sobre l’eix de la cohesió social i l’equilibri territorial, es comenta la necessitat 

de que hi hagi un espai o local de dinamització pel jovent, jaque ara per ara el 

Punt Jove que hi ha al Centre Cívic no respon a aquesta necessitat. A més 

aquest espai hauria d’estar complementat amb una dinamització d’activitats 

adreçada al col·lectiu jove que fos usuari d’aquest espai.  

S’és conscient però que el dia a dia del col·lectiu jove de Begues es realitza 

en gran part fora del municipi, per tant, aquesta dinamització d’activitats 

s'hauria de concentrar el cap de setmana o durant les èpoques de vacances 

escolars, que és quan tornen a estar amb freqüència per Begues.   

 

 

A continuació, la transcripció literal de les aportacions dels membres de 

l’equip de govern tal i com es van recollir a la sessió de treball:  

 
 
Àmbit educació 
Punts forts 
 

✔ Marxar a fora els motiva per conèixer gent nova.  
✔ No ho viuen com una cosa negativa el fet de no poder acabar l’educació post-

obligatoria al municipi.  
o Les famílies tampoc ho veuen com una gran problemàtica. La integració 

tarifària de l’AMB ha ajudat a que els costos del transport no siguin elevats.  
✔ Programa salut i escola 
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✔ Agents de salut: Taller d’intervenció al IES (sexologia, igualtat,...) amb 3er i 4rt 
d’ESO. 

✔ Obertura biblioteca fora horaris per estudis (època d'exàmens) 
✔ Acadèmies privades d’idiomes, autoescola, etc... 
✔ Escola d’adults (cursos de català) 
✔ Existeix l’esplai (monitoratge) 
✔ Bons equipaments - biblioteca, centre cívic (tot i que està poc utilitzat pel 

jovent),... 
 
Punts febles 
 

✔ Marxen a estudiar a fora, per tant, fan vida a fora. El seu cercle relacional 
s’estableix fora de Begues.  

✔ Educació reglada fins als 16 anys (només institut-escola). 
✔ Els que no assoleixen l’ESO no tenen cap alternativa i han d’anar a Gavà. 

Abans hi havia un PFI però es va deixar de fer. 
✔ Hi ha un club de lectura però no hi van joves. 
✔ Es genera poca activitat cap als joves. No hi ha personal dinamitzador que 

generi activitat exclusiva per al jovent. 
 
 
Possibles intervencions 
 

✔ Oferir un PFI vinculat amb el territori (forestal, jardineria,...). 

 
 
Àmbit ocupació 
Punts Forts 
 

✔ Contractació de joves però que principalment són llicenciats o amb estudis 
superiors.  

✔ Hi ha el referent d’ocupació juvenil. Servei del Consell Comarcal.  
o Assessorament individual 
✔ Índex d’atur juvenil baix. 

 
  
Punts febles 
 

✔ Dificultat dels joves senses estudis per accedir al mercat de treball 
✔ No hi ha FP Dual 
✔ No hi ha continuïtat de la formació professional dels joves que fan un PFI A 

Gavà.  
 
 
Possibles intervencions 
 

✔ No es fan aportacions 

 
 
Àmbit habitatge 
Punts forts 
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✔ Molt jovent torna a Begues quan s’han estabilitzat (laboralment) i volen crear 
nucli familiar. 

✔ Nova promoció de 25 pisos.  
 
Punts febles 
 

✔ La promoció de pisos de PO és insuficient. 
✔ Preus elevats tant de lloguer com de compra. 
✔ Parc d’habitatge amb molt poca vivenda 
o Ha tornat a pujar el cost dels habitatges 
✔ Les vivendes econòmiques són les que estan en mal estat. 
✔ Durant l’etapa transitòria entre estudis-treball la passen fora de Begues. 

 
Possibles intervencions 
 

✔ No es fan aportacions 

 
 
Àmbit salut 
Punts forts 
 

✔ Taller d’agents de salut jove (3r i 4t d’ESO) on es fa prevenció i formació. 
✔ Pla d’addiccions i drogues 
o Es treballen les noves addiccions (com a les TIC). 
✔ Punt d’informació CIFA (prevenció) cap al jove. 
✔ No hi ha consums desmesurats. 
✔ Entorn natural potent 
✔ Grup de joves que fan BTT de forma no organitzada (sota cap club ni entitat). 

 
Punts febles 
 

✔ Accés fàcil a segons quin tipus de tòxics.  
✔ Dificultat per detectar i tractar les noves formes d’addiccions, sobretot difícil el 

treball familiar.  
✔ Els caps de setmana i les festes hi ha un consum exgaerta d’alcohol i drogues 

toves. 
✔ No s’aprofita l’entorn existent.  

 
 
Possibles intervencions 
 

✔ Ajudar a organitzar-se al grup de joves que realitzen les sortides en BTT. 

 
 
Àmbit cultura i oci juvenil 
Punts forts 
 

✔ Estiu i Penyes 
✔ Pla de drogues promou activitats d’oci saludable en el marc de les festes. 
✔ Carnet Jove amb descomptes per activitats 
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Punts febles 
 

✔ Oci vinculat al consum d’alcohol. 
✔ Segons quin tipus d’oci (Penyes) entra en conflicte amb altres activitats que 

s’organitzen (com la discomòbil). 
✔ No hi ha oferta de cultura alternativa 
✔ No hi ha oferta d'activitats d'estiu pels adolescents 
✔ Les famílies no aprofiten les oportunitats culturals i això afecta al jovent que 

tenen una activitat molt monótona.  
  
 
Possibles intervencions 
 

✔ No es fan aportacions. 
 

 
 
Àmbit Participació i associacionisme 
Punts forts 
 

✔ Entitat juvenil (6tres9). 
✔ Consell d’infants (a 5è i 6è) 
✔ Entitats esportives com a “generadores” d’entrenadors joves. 
✔ Al Punt Jove hi participa el jovent més petit. 

 
Punts febles 
 

✔ No s’agrupen ni s’associen per fer demandes. 
✔ No hi ha consell de joves. N’hi havia, va desaparèixer i no s’ha tornat a crear.  

 
Possibles intervencions 
 

✔ No es fan aportacions.  

 
 
Àmbit Cohesió social i equilibri territorial 
Punts forts 
 

✔ No hi ha aportacions. 
 
Punts febles 
 

✔ La T-16 no permet anar fins a Gavà. 
✔ No hi ha un espai jove com a punt de dinamització d’activitats. 
o El Punt Jove del Cívic no respon a aquesta necessitat. 
✔ Fan vida fora del poble i tornen el cap de setmana 
✔ Hi ha un perfil de famílies molt concret de classe mitjana i el que surt d’aquí es 

percep com a “estrany”.  
 
Possibles intervencions 
 

✔ Activitats en cap de setmana i festius.  
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