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INTRODUCCIÓ 
 

El Pla Jove d’Esplugues 2014-2017 és el marc de referència per definir, impulsar i coordinar les polítiques 
de joventut dels propers quatre anys de la ciutat. Un procés de treball conjunt entre els i les joves 
d’Esplugues i l’Ajuntament, que ens permet dissenyar des de la proximitat quines són les futures accions.  

Les polítiques de joventut a Esplugues de Llobregat tenen un llarg recorregut que ha garantit consolidar 
actuacions rellevants en aquest àmbit i configura un bagatge significatiu que avala la necessitat 
d’intervenir de forma específica en la població juvenil. Les polítiques s’enenten des d’una manera àmplia i 
transversal, com un conjunt d’actuacions amb vocació de transformar i amb capacitat per millorar 
l’autonomia de les persones joves en la definició dels seus projectes vitals.  

Aquest Pla Jove no preten desvincular-se de les polítiques que s’han estat implementat fins ara, sinò que 
busca actualitzar la feina feta (Pla Jove 2009- 2012 i la seva prorrogacio fins al 2013) a les necessitats i 
demandes actuals de la població jove del municipi. 

En el context actual la finalitat principal del Pla Local Jove és identificar i descriure la situació de la 
població jove del municipi i detectar en la mesura del possible, les necessitats amb la finalitat d’adoptar 
línies estratègies per garantir el desenvolupament de les polítiques de joventut en marc social actual.  

El public objectiu al qual s’adreca aquest Pla, el constitueixen persones d’edats compreses entre els 16 i 
els 29 anys. Tanmateix,  en la línia d’intervenció d’alguns àmbits de la pòlitica de joventut és adequat 
estendre aquests trams, per una banda, fins als 12 anys per atendre als i les adolescents en ambits lligats 
a l’oci, salut, o a la transició escola treball, i per altra banda, fins als 35 anys per actuacions destinades a 
facilitar l’autonomia juvenil, com l’ocupació i l’habitatge. 

L’objectiu  del Pla Jove d’Esplugues és possibilitar que els i les joves visquin amb plenitud la condició 
juvenil, de manera que, durant aquest període de la vida remarcablement llarg (prop de quinze anys), i 
intens, tinguin al seu abast tots els recursos indispensables que els permetran escollir per sí mateixos en 
llibertat un projecte vital i l’accés a la plena ciutadania. 

La participació es constitueix com a objectiu en sí mateixa en el marc del Pla Jove d’Esplugues, entenent 
que és l’únic camí per a l’educació democràtica dels joves i, de retruc, per arribar a esdevenir ciutadans 
de ple dret.  

Així mateix, les politiques de joventut en el marc autonòmic de Catalunya estan també articulades a partir 
del segon PNJCat 2011-2020 de la Direccio General de la Joventut de la Generalitat de Catalunya, que fa 
èmfasi en la necessitat de realitzar una planificació estratègica en aquest àmbit d’intervenció. 

El document del Pla Local Jove s’estructura bàsicament en dos grans apartats: la diagnosi i el disseny. La 
diagnosi s’ha realitzat amb la voluntat de detectar tant la situació actual de la realitat juvenil d’Esplugues 
de Llobregat i de les seves polítiques i recursos, com les necessitats i potencialitats de futur amb l’objectiu 
final d’establir una estratègia de treball per al període 2014-2017. Una estratègia pensada des de la 
realitat en que el recull de visions dels propis joves i dels agents implicats hi té un pes destacable. 

Per la seva banda, la segona part del Pla Local de Joventut, defineix el disseny de l’estratègia de futur. Es 
parteix del diagnòstic per plantejar quines són les principals necessitats de futur de les persones joves a 
les quals el nou pla ha de donar resposta. Estableix amb claredat la seva missio, objectius estrategics i 
operatius, les accions a desenvolupar i els recursos humans, materials i economics necessaris per a la 
seva consecució. 

El Pla Jove desenvolupa les actuacions des de la diversitat d’actors responsables en l’aplicacio 
transversal de les polítiques de joventut i la flexibilitat per adaptar-se als canvis socials. Flexibilitat 
concebuda com un requisit indispensable per obrir els programes a la participació dels joves i dels agents 
socials per mantenir-los adaptats a la realitats en que es pretèn incidir. 

Això implica, necessariament, avaluar i tornar a dissenyar perioòdicament la intervenció i caldrà concretar 
en els corresponents plans de gestió anuals de la Regidoria de Joventut durant els anys 2014, 2015, 2016 
i 2017 i fer-ne la corresponent revisió l'any 2018 amb l'avaluació dels resultats. 
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CONTEXT 
Els subjectes: els i les joves 
Tradiconament s’ha considerat la joventut com una etapa de transició, de pas entre la infància i la vida 
adulta, assignant al jove un rol bàsicament, de persona en procés de formació i d’inserció professional. 
Avui aquesta definició de la joventut es queda reduïda. Assistim a una transformació del cicle de la vida 
de les persones. A un model que orgatizava la vida en tres etapes, l’ha succeit una recomposició general 
dels cicles vitals, carcteritzat per l’allargament de l’esperança de vida i pel retall del temps laboral en 
relació al conjut de l’existència (entrada tardana en el mercat laboral i sortida precoç en forma de 
jubilació).  

L’allargament de la joventut no pot ser interpretada només en termes d’endarreriment en el pas a la vida 
adulta. La transició a la vida adulta ha perdut pes en la indentifiació de la condició juvenil. Els joves ja no 
viuen biografies lineals, fins a cert punt, previssibles, més o menys pre-establertes per l’escola, la família i 
el treball, sinó que aquestes són molt més indeterminades, fenomen que carcteritza el que alguns 
sociolegs conceptualitzin  com a biografies obertes. 

En síntesi, els canvis que ha experimentat aquesta etapa de la vida  de les persones pot carcteritzar-se 
per: 

 La joventut com a etapa vital s’ha allargat, comença abans i finalitza més tard. 

 L’autonomia i la llibertat individual dels joves ha augmentat. 

 Desconnexió entre la entrada en el mercat de treball i l’emancipació familiar, com a conseqüència de 
la precarietat laboral definida per la inestabilitiat i la precarietat. 

 Trencament del procés promoció-inserció laboral-estabilitat professional. 

 El mateix sistema econòmic ha propiciat la polarització del col·lectiu jove segons joves amb estudis 
superiors i joves sense estudis o amb els estudis obligatoris, col·lectius amb capacitats dispars a 
l’hora de respondre a les dificultats del propi sistema. 

 Augment de la complexitat en els processos d’emancipació; aparició de les  transcisions d’anada i 
tornada. De fet la taxa d’emancipació torna a caure, i per tant, és també en aquest cas gràcies a la 
xarxa familiar que el/la jove rep el suport necessari davant la impossibilitat d’aquest/a d’ emancipar-se 
de forma autònoma. 

 Augment de la incertesa respecte al futur. 

 Plena incorporació de les dones joves al món del treball i la vida social. Canvi radical en la mentalitat 
respecte al que s’entenia tradicionalment per la realització i autonomia de les dones en el marc del 
nucli familiar. 

 Canvi en la forma d’entendre el món del treball. L’autonomia individualista es caracteritza pel desig 
de dedicar menys temps a la feina assaliariada, d’una banda, i, al mateix temps, pel de trobar una 
feina interessant, més enllà de l’èxit social i de la remuneració econòmica.  

 La multiplicació de les formes familiars és la conseqüència més evident de la nova dimensió afectiva 
dels joves. 

 Les relacions paternofilials es fonamenten, cada cop més, en la tolerància, la transacció i la seducció. 

 El consum, la forma de relacionar-se amb el mercat, adquireix valor com a tret fonamental de la 
identitat personal, de la imatge pública i de l’autoestima. 

 La moda i el consum no imposen un criteri uniformitzador sinó bastant més personalitzat; es cerca la 
distinció, però dins del mercat. 

 Pas d’un model associacitu limitat a un altre en què el volutariat, entés com a compromís puntual i 
força més individual, pren el relleu, fins i tot dins de les pròpies entitats i associacions juvenils. 
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 Augment de valor del capital informacional i competencial que comporta, a la vegada, un augment del 
valor de l’adquisició d’experiències múltiples i diverses. 

Tot i la flexibilitat de l’acció de la Regidoria de Joventut, és fixe la població diana entre els 16 i els 29 
anys. Aquesta atenció s’amplia fins als 35 anys en el cas de l’accés a l’habitatge. Tot i que també donem 
cabuda per adolescents de 12 a 15 anys en determinades accions al tractar-se de l’etapa de 
l’adolescència i les intervencions que es realitzen en els centres educatius i de prevenvió. 
 

Les polítiques de joventut a Catalunya 
 
L’inici de la democràcia va suposar el disseny d’una acció pública a favor dels joves i 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 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 i 90, en una segona etapa de les polítiques de joventut, es comencen a considerar 
les veus emergents que reclamen polítiques integrals de joventut, En aquest sentit, les primeres polítiques 
que es van desenvolupar en l’àmbit juvenil s’efectuaven sota una lògica transitòria. Tenien l’objectiu 
d’escurçar aquesta etapa de la vida i facilitar l’accés a la vida adulta. Posteriorment es van desenvolupar 
les polítiques afirmatives, que es basaven en la concepció de la joventut com una etapa plena de la vida 
que calia potenciar. Els i les joves eren entesos com persones actives i creatives, i innovadores i calia 
recrear el marc necessari per tal que poguessin desenvolupar-se. 

És a finals dels 90 quan es genera un nou punt d’inflexió en el camp de les polítiques de joventut. El 
moment sociopolític afavoreixen que es sentin les bases d’un Pla Nacional de Joventut en l’elaboració del 
qual col·laboraran tots els/ les agents implicats/des en polítiques de joventut del país. Aquest procés 
culmina el novembre de 2.000 amb l’aprovació del Pla Nacional de Joventut de Catalunya. Aquest 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 
Locals de Joventut, i d’impulsar-los. 

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 de l’any 2000.  

Ja a començaments de la dècada dels 2.000 es va adoptar la visió de les polítiques d’emancipació, que 
pretenien centrar-se en els aspectes relacionats amb l’educació, l’ocupació i l’habitatge, els factors que es 
consideraven claus  en el procés d’autonomia de les persones joves.  

En els darrers anys, però la realitat de la societat catalana ha experimentat canvis profunds que han tingut 
un fort impacte sobre la població juvenil. L’arribada d’un gruix important de població nouvinguda ha 
configurat una societat diversa i complexa. A més, la crisi econòmica i social ha tingut unes 
conseqüències negatives, sobre el conjunt dels i les joves del nostre país. Tot això ha provocat que les 
anteriors perspectives al voltat de les polítiques de joventut hagin quedat desfasades. I desenvolupar una 
nova aproximació d’acord amb les necessitats i problemàtiques actuals.  

Tal com desenvolupa el Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 2010 (PNJC), cal adoptar les polítiques 
de joventut des d’una perspectiva que asseguri l’exercici dels drets de la ciutadania de les persones 
joves. És important concebre la joventut com una etapa clau de les persones joves, que cal viure 
plenament però que té una incidència clara en la reproducció de desigualtats, rols o perspectives vitals.  
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L’actualitat 
Ens trobem en un moment de canvi en la història de les polítiques de joventut de Catalunya. En primer 
lloc han passat més de 10 anys de la redacció del primer PNJC,  i entra 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 ha aprovat la Llei de Polítiques de Joventut (any 2010). 

La Llei de Polítiques de Joventut 
A Catalunya el marc juridic que regula la competència exclusiva de la Generalitat en termes de joventut 
és la llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de polítiques de joventut. La Generalitat de Catalunya 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. 
El resultat ha estat 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 la columna vertebral de les polítiques de joventut de 
Catalunya. 

En l’article 1 de la Llei de Polítiques de Joventut es defineix que l’objecte d’aquesta llei és establir un marc 
normatiu i competencial per desenvolupar les polítiques de joventut, tot ordenant el servei les activitats 
que promouen i organitzen les persones físiques i jurídiques, públiques i privades, en l’àmbit de 
Catalunya. La finalitat última d’aquesta llei és garantir que les persones joves puguin definir i construir llur 
propi projecte de vida i participar en projectes col·lectius. 

Els 3 principis rectors de les politiques de joventut són segons la Llei: la integralitat, la transversalitat i la 
territorialitat. Referent a la integralitat, les politiques de joventut han de respondre a una perspectiva que 
interrelacioni els diversos mbits de la vida del jove, i que s’articuli sobre la base de plantejament de xarxa i 
coordinacioó transversal. En relacio a la transversalitat, han d’incorporar les diferents escales territorials 
d’actuacio, les diferents ptiques de treball sectorial, i les dinaàmiques associatives i comunitaries propies 
de les persones joves, promovent el treball coordinat entre els departaments, institucions, entitats i agents 
que intervenen en politiques de joventut. I pel que fa a la territorialitat s’ha de garantir l’equitat entre els 
diferents àmbits territorials a partir de la propia realitat.  

Els principis d’actuació que han de seguir els poders públics són, d’acord amb la LPJ: la universalitat, la 
igualtat d’oportunitats, l’atenció a la diversitat, la participació, la coresponsabilitat, la innovació i 
l’aprenentatge social, la proximitat, la descentralització i la desconcentració, el interès juvenil, l’eficcia, 
l’eficieència i la gestió responsable, la coordinació, la cooperació i la planificació. 

El nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 

El Pla Nacional de la Joventut de Catalunya 2010-2020 es defineix com a pla sectorial de coordinació en 
matèria de joventut que té la finalitat d’assegurar la coherència metodològica en l’actuació de les diverses 
institucions públiques que duen a terme polítiques de joventut, de conformitat amb la legislació de règim 
local. A més a més, és l’instrument que determina les línies, els eixos i els objectius de les polítiques de 
joventut a Catalunya, i l’aplicació preferent per part de les administracions públiques catalanes en 
l’exercici de les seves funcions, en tot allò que pugui afectar directament les persones joves. Aquests 
reptes orienten i donen sentit  l’actuació de l’àrea de joventut del municipi.  

Els dos aspectes fonamentals que configuren la missió última del PNJCAT 2011-2020 són: 

1. Facilitar la realitzacio del projecte de vida de les persones joves atenent la diversitat de formes i 
models de vida. 

2. Apoderar al jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadà en el 
conjunt de la societat, oferint espais per a la seva participació en la presa de decisions, així com 
oportunitats per donar rellevància a la seva visio del món. 

Els 7 reptes que el PNJCAT 2011-2020 vol donar resposta són: 

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. 

Repte 3: Aconseguir l’èxit en 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 poblacio juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui als 
objectius educatius i socialment de cohesió. 

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. 

Entenem, doncs, que són aquestes línies les que han de vertebrar el conjunt de els polítiques municipals 
d’Esplugues de Llobregat adreçades a la població juvenil. En aquest sentit, els diferents accions que es 
plantegen en el nou Pla Jove 2014-2017 pretenen donar resposta, a escala local, als reptes del PNJC. 

En aquest sentit, doncs, les estratègies i actuacions que es plantegen amb el Pla Local Jove 2014-2017 
estan inspirades en allò que s’estableix e la llei catalana de polítiques de joventut i al PNJC, tant a nivell 
normatiu com teòric i es reixiran pels següents principis rectors: 

 Participació i corresponsabilitat 

 Igualtat d’oportunitats i oportunitats d’igualtat 

 Integralitat i transversalitat 

 Realisme i eficiència 

 Proximitat i atenció a la diversitat 
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Principis rectors1 
La Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat té en compte el Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya 2010-2020 i els seus principis rectors com a referents teòrics i metodològics. 

Participació i corresponsabilitat 

En els últims anys, la participació ha esdevingut un valor fonamental en el disseny de les polítiques 
públiques i molt especialment en les de joventut. Raó per la qual, s’inclou als i les joves en les diverses 
fases del desenvolupament de les polítiques i programes, així com els i les diversos/es 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. És per això que el Pla Local Jove desenvolupa línies 
estratègiques i programes per enfortir la participació de les persones joves, i 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 i igualtat d’oportunitats 

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 s’ha 
incorporat una visió crítica que dóna al Pla Jove una voluntat de transformar tant les condicions de vida 
dels i de les joves com el model de societat en general en igualtat d’oportunitats. Perquè les polítiques de 
joventut siguin realment transformadores cal que tinguin impacte sobre la societat i el col·lectiu jove des 
de l’oportunitat d’igualtats. 

Integralitat i transversalitat 

El PNJCat planteja les polítiques de joventut de manera integral, és a dir, pretén actuar sobre totes les 
dimensions de la vida de les persones joves. Això es veu reflectit en la diversitat de reptes i àmbits sobre 
els quals vol incidir el Pla. Alhora la resposta a les problemàtiques o necessitats de la població jove també 
hauran  de ser integrals, ja que solen ser multicausals i estar interrelacionades (educació i treball, 
habitatge, participació, etc.). S’enten que la persona jove és un individu i que, tot i que l’organització 
administrativa està dividida sectorialment, cal actuar tenint en compte la globalitat i desde la 
transversalitat. 

Qualitat- realisme i eficiència 

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 l’elaboració de la diagnosi és indispensable que es faci sobre el 
coneixement de la realitat juvenil i del seu entorn social. Aquest coneixement esdevé un exercici 
permanent que contribueix a adaptar les polítiques a les transformacions de la joventut i les diferents 
realitats socials, a través de diagnòstics que han de servir per orientar la planificació de les polítiques de 
joventut. L’avaluació és una eina indispensable per obtenir informació sobre els resultats de les polítiques. 

Proximitat 

Per últim les polítiques de joventut es duen a terme sota el principi de la proximitat per ajustar-se a les 
necessitats específiques de cada territori i de cada col·lectiu. L’actual Pla Jove d’Esplugues ha estat curós 
en l’anàlisi de la realitat de la població jove del municipi per tal de concretar les línies estratègiques tenint 
en compte la territorietat i l’heterogeneïtat dels i les joves. 

 

                                            
1 Font: Secretaria de Joventut (2010) Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Document de Bases. Generalitat de 
Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria de Joventut. 
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Esplugues de Llobregat2 
 
Esplugues de Ll. en xifres 
Esplugues, és el temre municipal més petit de l Baix Llobregat amb una extensió de 4,60km2 i amb una 
població de més de 46.687 habitants (any 2012). Una xifra que representa gairabé el 6% del total 
d’habitants de la comarca . Amb una densitat de població de 10.158 habitats per km2. , molt per sobre de 
la densitat del conjunt de la comarca, que es sitúa en 1.600 hab/km2 i de la xifra de tot el país, que es 
troba en 235 habitatns per km2. La densitat poblacional d’Esplugues és similar a d’altres municipis veïns, 
com Cornellà. D’aquests, gairabé el 52% són dones.  

La seva població ha crescut un 4.470% des de incis del segle XX. Això ha esta provocat per les 
migracions de treballadors de la resta de l’Estat Espanyol a Barcelona i el seu cinturó industrial, des de 
mitjans del segle XX (entre 1960 i 1975 la població es va multiplicar per tres)3.  

L’altitud sobre el nivell del mar a la plaça Santa Magadalenta és de 110m i al cim de Sant Pere màrtir de 
399m, el més alt dels tres que té Esplugues (Sant Pere Màrtir, Puig d’Ossa i Turó del Temple). 

La ciutat té com a veïnes les poblacions de Cornellà de Llobregat, l’Hospitalet, Sant Just Desvern, Sant 
Joan Despí i la ciutat de Barcelona.  

És la frontera entre Barcelona i la comarca del Baix Llobregat. La qual cosa és important  en la planficació 
dels seus serveis i equipaments. La proximitat a Barcelona, influeix, també , en les dinàmiques de la ciutat 
i en els seus usos. Aquest fet provoca, per exemple, que aproximadeament el 12% de l’alumnat d’escoles 
i instituts de la ciutat reisdeixi en ciutat veïnes. La meitat d’aquests estudiants que no reisdeixen al 
municipi viuen a l’Hospitalet de Llobregat4 . 

Els quatre eixos principals que l’estructuren (l’Autopista B-23, la carretera Nacional II-Carrer Laureà Miró, 
la carretera de Cornellà i la Ronda de Dalt) han condicionat la distribució i la composició dels barris.  

La ciutat està distibuïda en 10 barris: Centre, La Plana, Can Clota, Finestrelles, Ciutat Diagonal, La 
Miranda, La Mallola, El Gall, Montesa i Can Vidalet (essent aquest darrer el més poblat de tots, i amb una 
densitat de població de més de 28.000 persones per km2). 

Tal com es detalla a la taula, els barris d’Esplugues són molt heterogenis i diferents entre ells; una 
característica que, òbviament, cal tenir en compte en el disseny de les polítiques de joventut. 

 
Síntesi de les característiques dels districtes d’Esplugues de Llobregat5 
 

Denominació Descripció Dades  

14.483 habitants 

Can Vidalet 

És el districte més poblat de la ciutat i es situa a 
l’extrem sud del municipi, limitant amb l’Hospitalet de 
Llobregat. Va experimentar un fort creixement a la 
dècada dels seixanta, i en els darrers anys ha vist 
incrementar els seus equipaments i serveis. 

Preu habitatge usat 
• venda: 224.078 € 
• lloguer: 825 €/mes 

9.352 habitants 

La Plana 

Es tracta d’un dels districtes més actius a nivell 
comercial i industrial, especialment gràcies al mercat 
de La Plana. És, també, un dels que ha experimentat 
un creixement més gran. 

Preu habitatge usat: 
• venda: 343.673 € 
• lloguer: 750 €/mes 

                                            
2 Informació extreta de www.esplugues.cat 
3 Dades extretes del Institut d’estadística de catalunya (IDESCAT) 
4 Dades extretes del Pla Local d’Infancia i Adolescencia d’Esplugeus 2011-2014 
5 Font: Pla d’Igualtat de Gènere 2012-2015. 
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8.085 habitants 

Centre 
És el districte on es situa l’Ajuntament i altres serveis 
públics municipals i s’identifica com una de les zones 
dinamitzadores de l’activitat al municipi. 

Preu habitatge usat: 
• venda: 410.343 
• lloguer: 1.300 €/mes 

4.098 habitants 

El Gall 

Vertebrat al voltant del carrer d’Àngel Guimerà, va 
ser un barri inicialment agrícola transformat en 
industrial i, actualment, el quart nucli d’habitants de la 
ciutat, amb una activa vida social i associativa. 

Preu habitatge usat: 
• venda: 489.795 € 
• lloguer: 1.082 €/mes 

3.657 habitants 

Can Clota 
Estructurat a partir dels carrers Lleialtat i Anselm 
Clavé, és un districte residencial que ha anat 
incrementant els seus serveis i infraestructures. 

Preu habitatge usat: 
• venda: 344.233 € 
• lloguer: 1.033 €/mes 

3.250 habitants 

Montesa 
Sent un barri històricament industriat, en les darreres 
dècades s’hi han construït nous habitatges i s’ha 
configurat com a zona de residència. 

Preu habitatge usat: 
• venda: 542.200 € 
• lloguer: 780 €/mes 

1.274 habitants 

La Mallola 

Situat al nord de la ciutat, és el districte més recent 
dels districtes de la muntanya. Per les seves 
característiques urbanístiques, es tracta d’un districte 
que gaudeix de tranquil·litat. 

Preu habitatge usat: 
• venda: 655.000 € 
• lloguer: 1.400 €/mes 

878 habitants  
Ciutat Diagonal 

Ciutat Diagonal va néixer com una urbanització sobre 
l’autopista B-23. És la zona amb els habitatges més 
cars de la ciutat, majoritàriament plantes baixes o 
cases de poca alçada. 

Preu habitatge usat: 
• venda: 3.020.000 € 
• lloguer: 6.450 €/mes 

866 habitants 

La Miranda 

És un districte residencial situat al peu de la serra de 
Collserola. Aquesta ubicació ha provocat que els 
habitatges que s’hi han construït siguin, 
majoritàriament torres. 

Preu habitatge usat: 
• venda: 807.500 
• lloguer: 1.800 €/mes 

839 habitants 

Finestrelles 

És el districte on es situa l’Hospital Sant Joan de 
Déu. Es tracta del menys poblat i la majoria dels 
habitatges són plantes baixes o cases de poques 
plantes. 

Preu habitatge usat: 
• venda: 889.444 € 
• lloguer: 1.090 €/mes 
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Els barris presenten la següent distribució geogràfica 6: 
 

 
 
Breu història 7 
Es realitza una breu explicació de la història  del  municipi per ajudar a entendre les característiques o les 
particularitats del municipi d’Esplugues de Llobregat. 

És un territori parcialment accidentat pels vessants meridionals de Sant Pere Màrtir, de la serra de 
Collserola, fet que provocà que les aigües pluvials formessin nombrosos torrents que travessen la ciutat 
(torrent d’Esplugues, de la Fonsanta, etc.) que porten les aigües al Llobregat. El sòl és de composició 
principalment calcària i argilosa dóna lloc a la formació de coves o esplugues. D’aquí el nom d’Esplugues 
que significa “cova o cavitat formada a les regions calcàries”. D’aquests dos fets, la presencia de coves i 
que les aigües desaigüen al Llobregat, esdevé el nom d’Esplugues de Llobregat. 

Un tros de paret de la Torre dels Lleons és, possiblement, l’únic testimoni localitzat que demostra 
l’existència dels primers assentaments humans en el terme municipal. Tal vegada correspondria a les 
restes d’una vil·la romana emplaçada a la vora de la Via Augusta, camí principal de comunicació que 
tindria Esplugues fins a la construcció de la carretera Reial al segle XVIII. 

No serà fins l’any 1096 quan es farà la primera delimitació del territori enregistrant una desena de cases 
amb una cinquantena d’habitants. 

Per documentació del s.XII tenim referències que la família més important correspon als Picalqués, 
propietaris d’un castell (on hi ha la Torre dels Lleons) i d’una bona part de terres d’Esplugues. 
L’assentament d’ Esplugues quedaria articulat sobre dos nuclis fonamentals: el turó de la Sagrera, on 
l’església faria d’eix aglutinador , amb masos al seu voltant com Can Ramoneda , Can Cortada o Can Pi; i 

                                            
6 Font: web de l’Ajuntament d’Esplugues 
7 Informació extreta de www.esplugues.cat 
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el nucli derivat del feu de la família Picalqués. Al costat, també, de l’antiga Via Augusta, hi restaria 
emplaçat el primitiu hostal de Picalqués. En el seu entorn hi creixeria el Raval (desaparegut amb la 
construcció de l’autopista A-2), format per les casetes dels treballadors del feu. 

Aquesta distribució demogràfica i urbanística canviarà definitivament a finals del s. XVIII com a 
conseqüència de la construcció de la carretera Reial o camí Nou. La nova carretera desplaçarà el centre 
de la població (com ho demostra el trasllat de l’hostal de Picalqués del Raval a la carretera, amb la 
construcció de l’edifici que avui és la Casa de La Vila) i connectarà el nucli de la vila amb una sèrie de 
masies que estaven aïllades. 

A pols de l’augment de població aniran sorgint noves necessitats ateses per botiguers, ferrers, sabaters… 
Esplugues deixarà progressivament de ser un poble únicament rural. 

La situació geogràfica i estratègica d’Esplugues, a la vora de la ciutat de Barcelona i dintre de l’àmbit del 
Baix Llobregat, expliquen el bon nombre d’episodis històrics que s’anaren succeint en el pas pretèrit del 
temps. 

Esplugues, ha esdevingut escenari de lluites i, sovint, camp d’operacions militars atès l’emplaçament de 
mirador de la nostra muntanya de St. Pere Màrtir. Noms com el mariscal la Mothe, en la seva intervenció 
en la guerra dels Segadors, o el del general Manso en les conteses napoleòniques i d’altres més lligats al 
transcurs de les guerres carlines expliquen la complicitat històrica que Esplugues ha tingut amb la resta 
del país al compàs dels canvis socials i polítics. Esplugues, fins ben entrat el segle XX, tingué com a base 
econòmica fonamental l’agricultura. Les primeres referències industrials estan lligades a la ceràmica i tota 
la producció lligada al fang aprofitant la qualitat argilosa del sol. En perfecta harmonia conviurien les 
siluetes allargassades de les xemeneies de les bòbiles al costat dels camps conreats per la vinya i el blat. 
Destaquem la presència de la fàbrica de ceràmica Pujol i Bausis  “La Rajoleta “,instal·lada des de mitjan 
segle passat i de gran renom dins la producció ceràmica artística del període modernista, especialment. 

La millora de les comunicacions, la instal·lació d’aigua , llum i telèfon faran possible l’emplaçament duran 
el primer terç de segle de petites fàbriques o empreses familiars. 

No obstant això , no serà fins a partir dels anys 50 i 60 del s. XX quan Esplugues se sumirà en un procés 
accelerat i irreversible d’industrialització plena que precipitarà el seu pas de vila a ciutat, afavorit per 
processos immigratoris.  La seva fesomia que, temps enrere, tant havia atret colònies d’estiuejants 
experimentarà diversos canvis d’acord amb les transformacions quantitatives i qualitatives de la ciutat. En 
les darreres dècades, ha passat de ser una població eminentment industrial a una població de serveis. 
L’actual conformació de la personalitat social, urbana i econòmica d’Esplugues, doncs, s’ha perfilat a 
partir de la ràpida evolució d’un nucli rural i pre industrial fins arribar a la ciutat contemporània que és 
avui. 
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Treball intern Procés participatiu

METODOLOGIA 
El tractament metodològic 
L’elaboració del PLJ (Pla Local de Joventut) ha estat de caràcter multiestratègic, amb utilització de fonts 
diverses, i combinant l’anàlisi quantitativa i qualitativa, amb l’objectiu de disposar d’una interpretació el 
màxim d’acurada de la realitat i necessitats de les persones joves. 

La  metodologia que s’ha desenvolupat per l’elaboració del diagnòstic de la realitat dels joves d’Esplugues 
s’ha dissenyat a partir d’una proposta tècnica, consensuada amb l’equip tècnic de joventut i els 
responsables polítics de l’Ajuntament. 

Es tracta d’una proposta que parteix de la concepció del Pla Jove com un procés dinamitzador del propi 
col·lectiu jove i amb una clara voluntat d’incidència transversal en les diferents àrees de l’organització 
municipal, entenent que el Pla Jove no és el Pla de la Regidoria sinó un Pla que implica al conjunt de 
l’organització municipal. 

Els principals criteris que han definit la proposta de treball han estat: 

 El lideratge i el consens polític: Partint d’un lideratge i un consens polític que recolzi el 
desenvolupament del procés. 

 La transversalitat del projecte: Recollint la perspectiva tècnica i política de les diferents àrees i 
incidir en elles des del Pla. 

 El realisme: Dimensionant adequadament el procés de diagnòstic i el futur Pla a la realitat del 
municipi d’Esplugues. 

 La participació activa: Comptant amb la participació activa dels diferents agents: polític/ques, 
tècnic/ques, joves i altres agents socials del territori, en la seva elaboració. 

 Concreció: El Pla Local ha de definir de manera clara els objectius, les accions i els responsables de 
dur-les a terme.  

 Un pla coherent: El Pla ha de ser coherent amb la resta de l’organització municipal i amb els altres 
plans i projectes que es desenvolupen al municipi. 

 

Fases del Pla Local Jove 
 
Presentem a continuació una aproximació a les diferents fases en que s’ha estructurat el procés 
d’elaboració del Pla Local de Joventut d’Esplugues de Llobregat. Per a més detall es pot consultar 
l’apartat de metodologia inclòs a la introducció de cadascun dels apartats, on s’hi detallen actuacions, , 
persones implicades i altres informacions d’interés. 

Fases del procés 
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El procés metodològic per la realització de l’anàlisi de la realitat juvenil s’ha desenvolupat en tres fases, 
dutes a terme entre octubre de 2012 i novembre de 2013. 

Fase 1: Planificació del projecte, definició d’objectius i diagnosi prèvia 

La primera fase té com a objectiu principal definir el procés d’elaboració del PLJ, així com la metodologia 
emprada, el calendari de treball, els i les agents implicats/des i les prioritats que orientaran l’elaboració del 
pla en aquesta nova edició. Tota la feina s’ha desenvolupat a nivell intern amb l’equip tècnic de Joventut. 

Fase 2: Diagnosi 

La diagnosis ha estat 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 per assentar el disseny del PLJ, aquelles actuacions que 
marcaran les polítiques de joventut dels propers anys. De les tasques de la fase de diagnosi destaquen 
els grups de treball en els que hi estan implicats/des joves associats/des, i/o joves a títol individual. 

S’ha dividit en tres grans parts: 

- La primera part és l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut. És en essència la visualització, aquell pas que 
ens permet detectar al detall les actuacions dirigides al col·lectiu jove i que estan engegades des de les 
diverses regidories de l’Ajuntament. La visualització, un cop contrastada amb les dades resultants de la 
diagnosi, ha de permetre valorar què cal continuar fent, què cal deixar de fer, què cal canviar, etc. El 
resultat és un mapa de recursos  

- La segona part és l’Anàlisi de la Realitat Juvenil. Recull les dades quantitatives i qualitatives 
complementades les unes amb les altres. 

- La tercera i darrera part són les Conclusions de la Diagnosi. Fase 3: Devolució dels resultats. 

El PLJ ha estat un projecte participat, compartit, i per tant s’ha fet un retorn dels resultats per a que les 
persones que han participat veiesin la concreció de les seves aportacions. És també el moment de definir 
estratègies, per tal d’aprofitar les sinèrgies creades per garantir major participació dels i les joves, així 
com la resta d’agents, en el desenvolupament de les polítiques de joventut. 
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Els i les agents implicats/des 
 

El Pla Local d’Esplugues de Llobregat ha comptat amb la participació de polítics/ques, agents socials, 
joves, equip tècnic, associacions i altres administracions. Cadascun dels i les agents i col·lectius ha estat 
implicat/des de diferent manera i amb diferent objectius: 

 Joves: com a protagonistes del propi PLJ han participat en la fase de diagnosi i en la fase de 
propostes amb l’objectiu de conèixer les necessitats i interessos de les persones joves del municipi. 
Destacar en aquest sentit que s’ha tractat d’un procés amb l’objectiu en primer lloc de ser curosos/sa 
amb les expectatives creades en un moment de dificultats compartides entre joves i polítiques 
públiques, alhora que ser metodològicament correctes amb la representació dels discursos. 

 Agents socials: L’objectiu d’implicar en el procés de diagnosi a professionals no és cap altre que 
disposar de la visió d’aquelles persones 
que tenen un punt de vista privilegiat del 
col·lectiu jove, i des de les diferents 
perspectives que el propi Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya. 

 Polítics/ques: Ha estat possible mantenir 
el lligam necessari entre l’equip de govern 
i la tasca desenvolupada des de la 
Regidoria de Joventut en el procés 
d’elaboració del PLJ.  

 Equip tècnic: es destaca la implicació del 
conjunt de l’equip tècnic de la regidoria de 
Joventut, partícip en tot moment del 
procés d’elaboració. És un equip amb 
capacitat tècnica, capacitat decisiva, 
coneixement de les polítiques de joventut 
municipals així com del col·lectiu jove, i coneixement del funcionament intern de l’Ajuntament. Entre 
les seves funcions hi ha la presa de decisions, la revisió dels documents, la detecció dels i les agents 
implicats/des, el foment de les ael treball interdepartamental. Aquesta tasca es complementa amb la 
realitzada per al conjunt de tècnics i tècniques dels diferents departaments de l’Ajuntament. 

 Associacions: al igual que el col·lectiu de joves, han participat en la fase de diagnosi i en la fase de 
propostes amb l’objectiu de conèixer les necessitats i interessos de les entitats del municipi. Han 
estat partíceps de l’elaboració del pla. 

 Altres administracions: s’ha comptat amb el suport de diferents adminitracions tant per a la 
recollida de dades, com pel suport tècnic en les directrius per a l’elaboració del Pla. Algunes 
d’aquestes adminitracions han estat el Consell Comarcal del Baix Llobregat (Joves Baix Llobregat), 
Diputació de Barcelona (Oficina del Pla Jove) i Generalitat de Catalunya (Direcció General de 
Joventut). 

 

Tècniques utilitzades. 
Una breu descripció de les principals tècniques utilitzades en el procés d’elaboració del Pla Local 
d’Esplugues de Llobregat: 

 Anàlisi documental. Examinant informacions preexistents mitjançant la revisió dels registres als 
quals s’ha pogut accedir: memòries, estudis, etc. S’ha analitzat documentació sobre l’activitat de la 
Regidoria de Joventut i dels diversos programes i serveis de l’Ajuntament. Igualment, s’han pres com 
a referència el pla anterior (2009-2012) i els principals referents teòrics i recomanacions 
metodològiques de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, així com el Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. 
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 Explotació de dades quantitatives. L’anàlisi quantitatiu és important per disposar d’una primera 
imatge de les característiques del col·lectiu jove del municipi, en relació a aquells aspectes més 
destacats del seu context socioeconòmic. Aquestes dades permeten conèixer les particularitats del 
municipi, de la població jove i fins i tot algunes de les seves necessitats.   

 Grups de treball. Els grups de treball és una part important de l’anàlisi qualitativa. L’objectiu d’aquest 
anàlisi és fer un diagnòstic de les percepcions i visions que hi ha sobre la realitat juvenil d’Esplugues i 
identificar les principals necessitats a les  que cal donar resposta. El treball s’ha plantejat de forma 
paral·lela, a nivell polític, tècnic i amb els propis joves (associats i no associats). Facilita recollir 
opinions, reflexions, necessitats, però també detectar reflexions compartides i contrastades amb la 
resta de grups de discussió. 

 Elaboració del mapa de recursos: visualització de les polítiques municipals. En cadascun dels 
àmbits d’anàlisi s’ha incorporat la relació dels equipaments, programes, serveis o actuacions que 
s’impulsen des de les diferents àrees de l’Ajuntament i que s’adrecen a la població jove amb caràcter 
específic o a la població general, però amb una important participació de la població jove. Cal 
esmentar, però, que la informació que aquí es recull és una síntesi que pretén visualitzar els recursos 
existents amb una breu descripció amb l’objectiu de contextualitzar els seu contingut, però no es 
detalla de forma específica tota la informació existent ni totes les característiques dels recursos o 
serveis. 

 Anàlisi d’enquesta jove. S’ha realitzat una enquesta orientada a recollir informació sobre la realitat i 
les necessitats de les persones joves d’Esplugues de Llobregat i a conèixer la valoració de les 
polítiques i serveis de l’Ajuntament. S’han recollit un total de 150 respostes de persones de 13 a 35 
anys que s’han explotat i se’n presenten els resultats (anexe). 

 Entrevistes. L’alumnat de 1r d’Animació Sociocultural de l’Institut Severo Ochoa d’Esplugues van 
realitzar un seguit d’entrevistes individuals per tal de detectar quines són les inquietuds, necessitats i 
mancances del jovent no associat d’Esplugues de Llobregat. 

 Reunions de coordinació i treball tècnic. Durant l’elaboració del pla s’han realitzat reunions de 
seguiment amb els responsables tècnics i polítics de la Regidoria de Joventut, per tal d’assegurar 
l’avanç dels treballs i el bon desenvolupament dels mateixos. 

Cal assenyalar, que tot i que el treball de camp ha contemplat  totes les franges d’edat compreses entre 
els 12 i 35 anys, la tasca més intensa s’ha realitzat amb els joves de 12 a 25 anys. En primer lloc, perquè 
les accions desenvolupades amb els centres de secundària han estat molt amplia .En segon, lloc perquè  
els usuaris dels equipaments juvenils i les persones que han omplert les enquestes eren majoritàriament 
menors de 25 anys. 
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DIAGNOSI DE LA REALITAT 
JUVENIL D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 
 
La diagnosi, i en conseqüència l’anàlisi de la realitat juvenil, és un dels apartats important en l’elaboració 
del Pla Local de Joventut, no només pel pes que aquesta té en el conjunt del pla, sinó per l’important 
lligam d’aquesta amb els principis rectors de les polítiques de joventut de Catalunya. 

A continuacio es presenta el procés de treball desenvolupat, com els resultats corresponents a la diagnosi 
de la realitat juvenil i l’analisi de les politiques de joventut aplicades, amb la informacio i conclusions que 
han de servir de fonament per a la redacció del pla estratègic de la política de joventut local pel periode 
2014-2017. 
 

Plantejament de la Diagnosi 
Com s’indica en els principis rectors del PNJ 2010-2020, concretament en el de Qualitat, s’ha de prioritzar 
les temàtiques que es volen abordar en l’anàlisi i que determinaran l’elaboració del Pla Local de Joventut. 

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat fa anys que treballa amb polítiques de joventut, per tant, aquest 
nou Pla és herència de totes les polítiques i plans que s’han elaborat. 

S’ha treballat amb dades quantitatives i dades qualitatives, en les que s’han prioritzat i potenciat les 
relacionades amb els temes claus per les polítiques de joventut del municipi, determinades prèviament al 
plantejament de la diagnosi. 

Dades quantitatives 

Les dades quantitatives aporten informació objectiva sobre l’estat i la distribució dels i les joves 
d’Esplugues de Llobregat, en comparació amb d’altres àmbits territorials com la comarca del Baix 
Llobregat i de Catalunya. 

En el cas de les dades quantitatives, s’ha fet ús de les següents fonts: el padró municipal, l’Observatori 
del Baix Llobregat, l’Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya, l’Institut d’Estadística de 
Catalunya (Idescat), diagnosi del Pla Local d’Inslusió Social, Pla Local d’Igualtat i Pla de Prevenció de 
Drogodependències. Malgrat la diversitat de fonts cal lamentar encara les dificultats existents per disposar 
de dades locals i actualitzades de la població jove i sobre determinades qüestions vinculades a 
l’emancipació o l’educació8. 

Cal tenir en compte que les últimes dades disponibles a l’IDESCAT al respecte del nivell educatiu de la 
població jove d’Esplugues de Llobregat són del 2001. Aquest hándicap comporta doncs que les dades 
oficials només es puguin utilitzar a mode d’orientació, i que no hagi estat possible comparar les dades 
municipals disponibles amb dades oficials i actualitzades d’altres àmbits territorials de referència. 

Dades qualitatives 

L’anàlisi qualitativa té com a objectiu recollir les percepcions dels agents implicats i dels i les 
protagonistes del pla aportant información subjectiva de gran valor a l’hora de planificar les actuacions. La 
informació qualitativa és també d’utilitat per complementar i interpretar les dades quantitatives, insuficients 
per poder disposar d’una informació acurada i ajustada a la realitat. 

                                            
8 IDESCAT ofereix dades del 2001 en tots aquells índex que depenen del cens. 
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Per a la recollida de dades qualitatives s’ha optat per fer ús de grups de treball i enquestes. Els grups de 
treball, més enllà de ser d’utilitat per recollir percepcions d’un nombre important de persones, serveixen 
per a detectar tendències i complementar les dades quantitatives. 

 

 

Anàlisi de prioritats 
El nou Pla Local de Joventut 2014-2017 pretén ser una oportunitat per fer un pas endavant cap a la 
millora dels serveis de joventut, per adaptarlos a les noves realitats i necessitats dels i de les joves del 
municipi. 

Tal i com esmentàvem, la diagnosi contempla especialment els principis de qualitat, de participació i de 
transformació, tots ells recollits en aquest document . 

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. 

Transformació perquè des de l’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 la qualitat de vida de les 
persones joves del municipi. 
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ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES 
DE JOVENTUT  
L’anàlisi de les polítiques de joventut és un pas imprescindible en l’elaboració del PLJ. El seu objectiu és 
visualitzar l’oferta real i els recursos disponibles en matèria de joventut del municipi. 

La informació recollida en l’anàlisa de les polítiques de joventut es contrastarà amb les necessitats 
recollides a l’anàlisi de la realitat juvenil amb l’objectiu de comprobar com els recursos  i polítiques 
existents s’ajusten a les necessitats reals o percebudes dels i de les joves. 

 
Metodologia 
L’anàlisi de les polítiques de Joventut ha requerit molt treball intern que ha compaginat: anàlisi de 
documentació existent, recerca d’informació, treball transversal i coordinat amb les diferents àrees 
implicades i la corresponent tasca de sistematització. Aquesta fase parteix del principi rector d’integralitat 
del PNJC 2010-2012, 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; i per tant, 
fent ús dels criteris metodològics d’interinstitucionalitat i interdepartamentalitat. 

 

Esplugues i les polítiques de joventut  
A Esplugues de Llobregat les polítiques de joventut han estat una prioritat contínua de la gestió de 
l’administració, però evidentment les accions i les propostes han anat canviat conforme anaven canviant 
les necessitats de la població jove de la ciutat. 

Les accions sobre hàbits de salut, la conscienciació en valors tant de societat i participació, com de 
civisme i col·laboració amb la ciutat, la creació d’un espai propi pel desenvolupament de polítiques 
directes pels joves, la potenciació de les accions transversal des de Joventut amb altres departaments de 
l’administració ha donat un prisma d’importància a la gestió de la política de joventut dins de 
l’administració local, que beneficia al  conjunt dels i les joves de la ciutat. 

Com hem comentat abans, és a partir de finals dels anys 90 que s’enceten les accions encaminades a les 
polítiques afirmatives de joventut i el concepte del jove com a ciutadà de ple dret. Es fomenta i es 
comença a crear una base real de polítiques de joventut a Esplugues de Llobregat. 

Seguint aquesta línia es crea l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Esplugues dins de la Regidoria de 
Cultura. Es comença a treballar amb col·lectius de joves, creant Consell de Joventut i programes d’oci 
específic per a joves. D’aquesta manera s’iniciava un camí cap a les polítiques integrals de joventut. 
Aquestes es caracteritzaven per la seva incidència en els processos de socialització del jovent, a través 
del suport a les entitats juvenils i les activitats d’oci, l’educació obligatòria, la inserció al mercat laboral i la 
prevenció de conductes de risc. 

L’any 2008 es crea, amb independència de la regidoria de Cultura amb la que històricament estava 
associada, la Regidoria de Joventut. En aquesta època apareixen els/les primers/es professionals en 
l’àmbit de joventut  vinculats/des al món associatiu, d’altres animadors/es socioculturals, treballadors/es, 
educadors/es socials, etc.  

Tota aquesta situació planteja la necessitat d’implantar una nova forma de política per a joves que 
s’adapti a la nova condició juvenil. Es tracta de deixar de concebre les polítiques de joventut com a 
programes de transició i d’inserció social i professional, per passar a fer polítiques afirmatives 
encaminades a potenciar la vida del jovent (ciutadania, mobilitat, experimentació, habitatge, autonomia, 
etc.). 

A partir de la crisi econòmica actual, els pressupostos de joventut han patit un retrocés important. A més, 
un nou model social de joventut derivat de les noves necessitats socials i de la pèrdua d’importància de 
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les institucions tradicionals (la família, l’escola i les institucions públiques) i l’aparició de les xarxes socials 
fan que aquest deixi de ser funcional.  

En definitiva, l’Ajuntament entén les polítiques de joventut d’una manera àmplia i transversal, com un 
conjunt d’actuacions amb vocació transformadora i amb capacitat per millorar l’autonomia de les persones 
joves en la definició dels seus projectes vitals. En aquest sentit, entenem la joventut com una etapa plena 
de la vida, amb unes característiques pròpies que mereixen ser ateses amb unes polítiques públiques 
específiques.  

En aquest moment la Regidoria de Joventut d’Esplugues de Llobregat, desenvolupa accions concretes 
que donen al jove l’oportunitat d’escollir en millor condicions d’oportunitats tant el seu futur com el seu 
paper a la societat. 

 

El teixit associatiu 
Catalunya es caracteritza per disposar d’un teixit associatiu extens i Esplugues de Llobregat no és 
l’excepció. 

La participació del i les joves com a agents socials i polítics és una condició esencial per assolir una 
societat plenament activa. L’associacionisme juvenil i la construcció d’espais de relació en diversos 
àmbits (cultural, polític, social, econòmic, etc.) és, doncs, fonamental, per fomentar la participació 
sociopolítica del col·lectiu jove. 

A Esplugues hi han registrades 141 entitats9 entre les que destaquen, principalment, les associacions 
culturals (28,4%) i les esportives (20,6%). Tal com s’observa a la taula, la presència de les entitats 
juvenils a Esplugues no és menyspreable (7,1%). Entre aquestes entitats s’hi troben associacions de 
lleure amb una dilatada trajectòria al municipi (AEiG Sant Jordi, AE Espluga Viva, Grup d’Esplai 
Espurnes, Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet i Grup de Joves Sant Antoni-Santa Gemma) i dues 
més de recent creació: Associació DIAS i Associació Esplurock, sent un bon indicador, per tant, de la 
tasca realitzada en la promoció de la participació sociopolítica dels i les joves. 

 
Tipus d’entitat Nº % 
Culturals 40 28,3% 
Esportives 29 20,4% 
Socials 11 7,5% 
Juvenils 10 7% 
Educatives 8 5,3% 
Veïnals 7 4,4% 
Dones 6 5,2% 
Gent Gran 6 5,2% 
Sanitat i Serveis Socials 6 5,2% 
Econòmiques 5 3,3% 
Solidaritat i cooperació 5 3,3% 
Estudis i recerca 3 2% 
Religioses 2 1,2% 
Immigració 2 1,2% 
Medi ambientals 1 0,5% 
TOTAL 141 100% 

 
 

                                            
9 Font: www.esplugues.cat i diagnosi Pla Local d’Igualtat 
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Tanmateix, per tal de poder tenir una perspectiva comparada de diferents territoris s’ha optat per 
consultar el registre del Departament de Justícia de la Generalitat on estan registrades totes les entitats 
de Catalunya. D’acord als resultats d’aquest cercador, a Esplugues de Llobregat hi ha 5,7 entitats i 
associacions per cada 1.000 habitants, una taxa una mica superior a la que existeix al conjunt de la 
comarca (5,5‰) però força per sota del nivell del conjunt de Catalunya (8,1‰) i de la província (7,7‰). 

Anomenem a continuació aquelles entitats específicament juvenils i que per tant marquen el pols de la 
participació juvenil i associativa de la ciutat. 

Entitats juvenils: 

 Grup de Joves Santa Gemma - Sant Antoni (lleure educatiu/social) 

 Grup d’Esplai Espurnes (lleure educatiu/social) 

 Agrupament Escolta i Guies Sant Jordi (lleure educatiu) 

 Agrupament Escolta Espluga Viva (Lleure educatiu/Cultural/Esportiva) 

 Club d’Esplai Pubilla Cases Can Vidalet (lleure educatiu/social) 

 Grup de Rol i Estratègia Els Immortals (lleure) 

 Associació Dinamintzació Integració i Acció Social DIAS (social) 

 Associació Esplurock (lleure/cultura) 

 Associació Futbol Botons(esportiu/lleure) 

 Associació Nytrho (lleure/cultural) 

Des de l’any 1.997 el principal òrgan de participació ciutadana dels i les joves és el Consell Municipal de 
Joventut. Es tracta d’un òrgan format per les entitats juvenils i presidit per la Regidoria de Joventut que té 
per objectiu promoure i facilitar la participació ciutadana en relació a tots els temes relacionats amb les 
polítiques de joventut. 

 
 

Mapa de recursos 
En aquest apartat es concreten totes aquelles accions, serveis i recursos que es desenvolupen al 
municipi i que tenen repercussió directa o indirecta sobre el col·lectiu jove. 

L’existència de serveis i activitats ja consolidats que visibilitzin les polítiques de joventut és essencial. El 
màxim exponent d’aquesta visibilització són els dos equipaments juvenils, però també es troben altres 
elements com el Consell Municipal de Joventut, el programa de dinamització Esplujove o les accions en 
l’àmbit de l’emancipació. 

L’Espai Jove Remolí és l’instrument principal i més visible per impulsar les polítiques de joventut en 
l’ambit de la participació i la dinamització juvenil. Neix a l’octubre de 2006 com a resulat de la demanda 
dels i les joves en la diagnosi del Pla Jove sent una aposta política molt clara: pretén ser un centre obert, 
on els i les joves hi trobin recursos, un espai de trobada i de dinamització. 

Els principals serveis destinats que es presten a l’Espai Jove Remolí es detallen en la següent taula: 

 
Actuacions Departament 

que lidera 
Cessió d’espais Joventut 

Programació tallers trimestrals Joventut 

Programació tallers puntuals Joventut 

ESPAI JOVE 
REMOLÍ 

Espai de suport a l’estudi Joventut 
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Aula d’informàtica Joventut 

Espai d’autoconsulta Joventut 

Exposiciona’t Joventut 

Punt d’informació Juvenil Joventut 

Espai de trobada Joventut 

Aules d’estudi Joventut 

Esplujove de nit Joventut 

Campanyes de sensibilització Joventut 

 

Amb la creació de l’Oficina Jove d’Emancipació es dóna un pas endavant en les polítiques de joventut del 
municipi i la consecució d’un dels objectius plantejats en el Pla Jove  2009-2012: la disposició d’un espai 
bàsic d’emancipació juvenil que pugui actuar com a referent. Un equipament que permeti iniciar 
processos d’informació i assessorament concentrant el conjunt de recursos existents i que tingui la 
virtualitat de promoure la creació d’itineraris de vida afavorint empoderament de les persones joves. 

Els principals serveis destinats que es presten es detallen en la següent taula: 

Actuacions Departament 
que lidera 

Punt d’informació juvenil Joventut 

Assessoria laboral Joventut 

Assessoria mobilitat 
internacional

Joventut 

Espai d’autoconsulta Joventut 

Xerrades sobre emancipació Joventut 

Cessió d’espais Joventut 

Exposicions Joventut 

Campanyes de sensibilització Joventut 

Programació de tallers 
trimestrals

Joventut 

Monogràfics Joventut 

OFICINA JOVE 
D’EMANCIPACIÓ 

Gestió carnets juvenils Joventut 

Durant el 2013, els serveis de joventut han atés a més de 3.000 joves de diferents perfils. Pel que fa a les 
edats, destaca la concentració de joves els 14 i 25 anys10. 

A banda d’aquests serveis permanents, cal destacar el programa de dinamització Esplujove, que 
anualment aplega a Esplugues nombroses activitats: concerts, exposicions, xerrades, tallers, exposicions, 
campanyes de sensibilització... El que té un impacte en la visibilització de les polítiques juvenils.  

En relació a la transversalitat, és necessari fer referència a les diferents comissions tècniques que 
gestionen programes com: projecte Èxit, Agent Tutor, Taula tècnica Grups de Joves Organitzats i 
                                            
10 Es pot consultar dades al quadre annex 1 i annex 2 
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Violents, programa PAEC, seguiments infants en situació de risc social, circuit de violència masclista, ... 
Són instruments importants per al foment de la tranversalitat ja que es configuren com espais de reflexió i 
de visualització de les polítiques juvenils alhora que recull i posa de relleu el bagatge que l’Ajuntament ja 
té en l’àmbit de joventut. 

Des del 2011, l’Oficina Jove d’Emancipació treballa transversalment amb el Servei d’assessorament 
laboral del Departament d’Ocupació assessorant. S’ofereixen diversos serveis tant d’assessorament a les 
persones treballadores com d’apropament al teixit empresarial local. Els serveis adreçats a la ciutadania 
són, principalment, de formació ocupacional i d’assessorament en la recerca de feina; aquestes accions 
es desenvolupen des de l’Oficina Jove d’Emancipació i a través del Centre de Recursos Laborals i Borsa 
de Treball, a través de Centre Municipal de Formació Ocupacional.  

La Borsa de Treball estableix contactes amb les empreses locals, però sobretot es dedica a la orientació 
per millorar les habilitats en la recerca de feina. Pel que fa al Centre Municipal de Formació Ocupacional 
s’ofereixen cursos singulars, tallers d’ocupació on es treballen determinats perfils durant un curs i diversos 
mòduls en funció dels itineraris que marquen els criteris del Servei d’Ocupació de Catalunya. 

És especialment interessant la iniciativa dels grups de suport. A través de la conversa, de mètodes de 
relaxació, es dóna suport en grup a aquelles persones que porten una llarga temporada a l’atur per tal 
d’acompanyar-les i ajudar-les a afrontar aquesta situació. La percepció del personal del servei és que són 
les noies joves qui acudeixen en major mesura a aquest servei i es mostren més receptives a aquest tipus 
d’acompanyament. 

És difícil, per tant, adaptar els serveis a l’heterogeneïtat dels perfils. Al tractar-se d’un col·lectiu més 
vulnerable, bona part de les accions se centren en aquelles persones amb una baixa formació i amb una 
trajectòria poc variada. Una de les línies essencials que es treballa amb aquest perfil és la conscienciació 
de la necessitat de formar-se i reciclar-se. 

A banda de l’oferta educativa pròpia de l’Ajuntament, també es compte amb el recolzament d’altres 
administracions, com ara la Diputació de Barcelona, posant a l’abast dels instituts una oferta educativa 
complementària en el marc del Programa d’Activitats Escolars Complementàries (PAEC). L’objectiu 
d’aquest programa, que s’ha anat ampliant amb els anys, és proporcionar altres coneixements a l’alumnat 
per tal que augmentin les seves habilitats i reforcin determinats valors. 

El PAEC inclou més d’un centenar d’activitats de les quals els centres poden disposar. Dins aquestes 
activitats, hi ha una línia pròpia que promou la vida saludable, l’educació emocional i el coneixement 
d’itienreris professionals. 

En l’àmbit de l’educació també cal fer referència a l’Agent tutor, una figura innovadora endegada fa 4 
anys amb l’objectiu de prevenir hàbits de risc als centres educatius de secundària. Consisteix en la 
presència periòdica d’un agent de la Policia Local als instituts per tal de col·laborar amb la comunitat 
educativa a través de xerrades de sensibilització i prevenció i per tal d’ajudar en la mediació de conflictes. 
L’alumnat té diferents canals per accedir a l’Agent tutor (presencial, bústia a l’institut, e-mail, telèfon a 
través d’SMS) de manera que aquest pot detectar els principals conflictes i identificar quins són els àmbits 
en els quals cal incidir.  

Per part de la Policia Local, aquesta figura és valorada positivament i es recalca la importància que sigui 
una figura propera. Es considera essencial que l’agent que realitzi aquesta tasca no pot ser, en cap cas, 
la mateixa persona que intervingui en altres tipus d’actuacions policials (escorcolls, per exemple). 

La col·laboració de la Policia Local amb la comunitat educativa també passa per compartir informació i 
realitzar treball en xarxa. Així, en qualsevol actuació fora dels instituts, la Policia recull a quin institut 
pertany el o la jove. Darrere d’aquesta col·laboració, doncs, hi ha un equip de suport composat per 
Educació, Serveis Socials i Joventut. 

A banda dels equipaments sanitaris, Esplugues també disposa del Servei de Sanitat Municipal de 
l’Ajuntament, que és l’encarregat de dirigir i gestionar els serveis de salut pública municipals i de vetllar 
per la salut de les persones. 

El Servei de Sanitat promou diverses actuacions per promocionar la salut a la ciutat. Les actuacions que 
duen a terme, tot i anar destinades a totes les franges d’edat, tenen en compte les característiques 
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específiques d’alguns col·lectius com el de dones, la joventut, la gent gran, les persones afectades per 
diferents patologies, etc. 

Un dels punts forts d’aquest servei són les campanyes de sensibilització. Al llarg del 2013, s’han dut a 
terme les següents activitats: 

La campanya contra la SIDA compta amb diverses activitats que van destinades al conjunt de la 
població i especialment als i les més joves. Així, és habitual la representació de l’obra de teatre “No em 
ratllis!” per als alumnes de 3r d’ESO que tracta la prevenció de les conductes de risc associades tant al 
consum de drogues com a les pràctiques sexuals de risc.  

Per als i les joves (alumnat de 4t d’ESO), també es realitza una altra obra de teatre amb debat posterior, 
“Que sí, vida!”, amb l’objectiu d’apropar els joves a la realitat de la SIDA i de treballar les relacions afectiu-
sexuals i l’ús correcte del preservatiu. A més, el 2011 s’ha dut a terme la iniciativa “COPES+ART contra la 
SIDA”, on es proposava gaudir d’art fet pels joves als diferents bars musicals de la ciutat.  

A més, anualment també es llegeix el manifest contra la SIDA a tots els instituts i farmàcies, es col·loca el 
llaç de la SIDA al balcó de l’Ajuntament i es reparteixen preservatius i diversos materials informatius i es 
fan tallers de Gegants Encantats a tots els alumnes de 3er de l’ESO. 

Un altre àmbit d’actuació del servei de salut pública de l’Ajuntament és la prevenció de les 
drogodependències. L’Ajuntament compta, des del 2010 amb un Pla Local de Prevenció de 
Drogodependències que marca els objectius i les mesures a seguir per prevenir el consum de drogues 
entre la població. Arrel del Pla, es duen a terme diverses accions tant destinades a la població en general 
com a la joventut del municipi.  

També es desenvolupa el programa de prevenció de drogues a l’escola adreçat a tots els nivells 
educatius, des de primària fins les escoles d’adults. D’aquest programa cal destacar que, a banda de la 
prevenció específica, es treballen també temes com la comunicació, l’autoestima, la resolució de 
conflictes, l’assetjament escolar o les relacions dins el grup i amb els pares; tots ells temes essencials no 
només per la prevenció de la drogodependència sinó també per la millora del benestar físic i emocional 
de les persones. 

Finalment, a nivell de prevenció de drogodependències, s’organitzen exposicions. L’objectiu és fomentar 
l’educació de les actituds com a forma de prevenció, tot això a través del treball en grup i de la reflexió i el 
diàleg en diversos espais interactius. 

En aquest punt convé recordar que els Serveis Socials també tenen assignades tasques relacionades 
amb l’atenció a la infància i l’adolescència. És important, doncs, que la relació entre el Departament de 
Joventut i els Serveis Socials de l’Ajuntament sigui fluida i que es treballi de manera transversal. 

A continuació es fa  descripció  de les accions que desenvolupa l’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat 
per als i  les joves.  

Actuacions Destinataris Departament que 
lidera 

Agents 
implicats 

Pla Educatiu de Ciutat Població general Educació Ajuntament 
Món Escolar 
Entitats

Programa d’activitats educatives 
complementàries (PAEC) 

Joves Educació Món escolar, 
departaments 
E Ad ltServei local de català Població en general Educació Consorci 
Normalització 

Grups de Conversa Joves Joventut  
Aules d’estudi Joves Joventut Biblioteca Pare 

Miquel   
Biblioteca la 
Bòbila 

Suport a l’estudi Joves  Joventut  
Servei assesorament acadèmica Joves Joventut  

 

EDUCACIÓ 

 

Tallers i xerrades orientació acadèmica Joves Joventut  
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Projecte Èxit Joves Educació Joventut 
Ocupació 
Instituts 

Tast de cicles formatius a Secundària Joves Educació  
Seguretat vial Infants i joves Policia Local  
Premi als millors expedients acadèmics 
batxillerat, pública concertada 

Joves Educació  

     

Actuacions Destinataris Departament que 
lidera 

Agents 
implicats 

Artículo I. Pacte per a la Dinamització 
Econòmica i l’Ocupació a Esplugues 2013-
2015  

Població en general 
a partir 16 anys 

Empresa i Ocupació Ajuntament 

Centre de recursos laborals Població en general 
a partir 16 anys 

Ocupació  

Borsa de treball/Ofertes de feina Població en general 
a partir 16 anys 

Ocupació  

Orientació laboral per a joves Joves de 16 a 35  Joventut Ocupació 
Cursos ocupacionals Població en general Empresa i Ocupació  
Servei de creació d’empreses Població en general Empresa i Ocupació  
Assessoria a les persones emprenedores Població en general Empresa i Ocupació  
Acreditació del Pla d’Empresa (VAE i SECOT) Població en general Empresa i Ocupació  
Informació sobre línies de crèdit Microbank Població en general Empresa i Ocupació  
Oficina de comerç Població en general Empresa i Ocupació  
Oficina municipal d’informació al consumidor Població en general Empresa i Ocupació  
Orientació mobilitat internacional Joves de 16 a 35  Joventut  
Tallers i xerrades laborals Joves de 16 a 35  Joventut  
Cursos i tallers per a l’emancipació Joves de 16 a 35  Joventut  

 

Empresa  

i  

ocupació 

 

Formació en temes de consum àmbit escolar Població en general Empresa i Ocupació  
     

Actuacions Destinataris Departament que 
lidera 

Agents 
implicats 

Pla municipal d’habitatge Població en general Habitatge  
Servei mediació deute hipotecari i de lloguers Població en general Habitatge Càritas 
Assessoria habitatge Joves de 18 a 35 Joventut Habitatge 

 

HABITATGE 

 

Registre sol·licituds habitatges protecció oficial Població en general Habitatge Generalitat 
     

Actuacions Destinataris Departament que 
lidera 

Agents 
implicats 

Setmana de la Salut i  la Fira de la salut Població en general Salut CAP, dep. Ajunt. 
Salut i escola Joves de 12 a 18  INCS Joventut 
Xerrades de sensibilització Joves de 12 a 18  Salut Joventut 

Educació 

 

SALUT 

 

Pla de Prevenció de Drogodependències Població en general Salut Joventut  
     

Actuacions Destinataris Departament que 
lidera 

Agents 
implicats 

Servei de primera acollida Població nouvinguda Nova Ciutadania  
Espais i activitats interculturals Població en general Nova Ciutadania  
Servei  formació en la convivència intercultural 
al barri de Can Vidalet i atenció psicosocial 

Dones nouvingudes Nova Ciutadania  

 

COHESIÓ 
SOCIAL 

Tallers “vacuna’t contra els rumors” Població en general Nova Ciutadania  
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Pla d’igualtat Població en general Igualtat   
Programa d’atenció individualitzada Joves de 12 a 18  Serveis Socials  
Pla Director de Cooperació- projectes locals Població general Cooperació  
Sensibilització i formació cooperació Població general Cooperació  
Cooperació Directa Població general Cooperació  
Commutació de sancions administratives per 
treballs en benefici de la comunitat. 

Joves de 12 a 18 Serveis Socials Policia Local 

“Agent tutor” (mediació) Joves de 12 a 18  Policia Local Educació, 
Serveis Socials, 
Joventut Insitut  

Pla Local de la Infància i l’Adolescència Infància i 
adolescència 

Serveis Socials Ajunt., món 
escolar, entitats 

Servei de prevenció socioeducativa Infància i 
adolescència 

Serveis Socials Entitats 

Menors en procés d’escolarització Infància 
adolescència 

Serveis Socials Escola 

Programa d’atenció absentisme Infància i 
adolescència 

Serveis Socials Joventut   
Instituts Policia 
Local 

Protocol per la detecció i abordatge dels joves 
consumidors de substàncies 
 

Joves Serveis Socials Joventut 
Instituts 
Salut 
Policia Local 

Protocol per la detecció i abordatge dels 
maltractaments  
 

Joves Serveis Socials Joventut   
Instituts      
Policia Local 
Igualtat 

Prevenció, detecció i atenció de joves 
relacionats amb grups de joves organitzats i 
violents 

Joves Policia Local Joventut   
Serveis Socials 
Nova ciutadania 

Espai suport terapèutic Famílies Serveis Socials  
Espai de suport educatiu Joves Serveis Socials  
Espai de reforç parental Joves i famílies Serveis Socials  
Servei de mediació familiar Famílies Serveis Socials  

     

Actuacions Destinataris Departament que 
lidera 

Agents 
implicats 

Punt d’informació jove Remolí  Joves Joventut  
Punt informació jove Oficina Jove Emancipació Joves Joventut  
PIDCES (Punts d’informació i dinamització als 
centres d’ensenyament secundari)  

Joves de 12 a 18 
anys 

Joventut Instituts 
Diputació 

Consell de la Joventut Joves Joventut Entitats 
l’Agenda (revista mensual) Població en general Comunicació Joventut 
Portal web Esplujove.net i newsletter Joves Joventut Comunicació 
Canal youtube   Joves Joventut Comunicació 
Perfil  Esplujove Facebook Joves Joventut Comunicació 
Twitter Esplujove Joves Joventut Comunicació 
Audiència pública jove Alumnes de 4t d’ESO Participació Joventut   

Instituts 
“No et quedis a casa” publicació Població en general Comunicació Joventut, Esport 

Cultura, Igualtat 
Entitats 

Portal web associatiu Població en general Participació  
Suport a les entitats de lleure Joves Joventut  
Espai autoconsulta Oficicina Jove Emancipació Joves Joventut  

 

PARTICIPACIÓ 

I 

COMUNICACIÓ 

Tramitació de carnets Joves Joventut  
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Actuacions Destinataris Departament que 
lidera 

Agents 
implicats 

Tallers i xerrades mobilitat internacional Joves Joventut  
Orientació mobilitat internacional Joves Joventut  
Carril bici Població en general Medi Ambient  
Compartir cotxe Població en general Medi Ambient  
Servei Bicibox Població en general Medi Ambient  
Servei d’aparcament bicicletes Població en general Medi Ambient  

 

Mobilitat 

Setmana de la mobilitat Població en general Medi Ambient  
     

Actuacions Destinataris Departament que 
lidera 

Agents 
implicats 

Programa d’activitats educatives 
complementàries (PAEC) 

Joves i infància 
professorat, famílies 

Media ambient Escoles, insituts 
Esc. Adults 

Setmana verda Població en general Medi Ambient  

 

MEDI 
AMBIENT 

Campanya control soroll motos i motocicletes Població en general Medi Ambient Policia Local 
     

Actuacions Destinataris Departament que 
lidera 

Agents 
implicats 

Cessió d’espais Entitats i col·lectius 
de joves 

Joventut Cultura 

Esplujove de Nit Joves Joventut  
Cursos i tallers trimestrals l’emancipació Joves de 15 a 35  Joventut  
Espais exposicions Joves Joventut  
Programa de suport a les activitats lúdiques 
d’estiu 

Infància-Joves Joventut Esplais 

MouEsplugues Joves Joventut  
Esplurock. Festival música Jove Joves Joventut  
Casal Jove d’estiu Joves de 12 a 18  Joventut Esplais 
Escola de les arts Població en general Cultura  
Escola  Municipal de Música Població en general Cultura  
Taller municipal de pintura i dibuix Població en general Cultura  

 

CULTURA  

I  

OCI 

Tallers trimestrals C.Cultural Robert Brillas Joves i adults Cultura Joventut 
     

Actuacions Destinataris Departament que 
lidera 

Agent s 
implicats 

Esport i joves Joves Esports Joventut 
Esport i salut Població en general Esports   
Esport i moviment associatiu Població en general Esports Entitats 
Esport per a tothom Persones 

discapacitades 
Esports Serveis Socials 

Programa de Jocs Esportius Escolars de 
Catalunya 

Infants de 6 anys a 
joves de 18 anys 

Esports Escola 

Cap Infant sense saber nedar Infants de 4 anys a 
joves de 18 anys 

Esports Escola 

Esport en edat escolar Infància i joves Esports  

 

ESPORT 

Esport al teu abast Persones amb 
discapacitats 

Esports Serveis Socials 
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Recursos humans 
 
A continuació es fa una relació dels recursos actuals que es compten pel desenvolupament dels 
programes i accions previstos en el Pla Jove d’Esplugues de Ll.: humans, economics i infraestructurals. 

L’organigrama de la Regidoria de Joventut queda fixat de la manera següent: 

 
Regidora de Joventut 

 

 

Director de l’Àrea de Serveis a les Persones 

 

Coordinadora d’Educació i Ciutadania 

 

Tècnica de Joventut 

 

Coordinador programa dinamització juvenil 
Esplujove 

Coordinador Espai Jove Remolí 

 

 

Dinamitzadora  
Juvenil Espai 
Jove Remolí 

 

Monitora TIC 

 

 

Dinamitzador 
Oficina Jove 

d’Emancipació 

 

Orientadora servei 
d’ocupació 

 

Orientadora servei 
de mobilitat 

internacional 
 

El programa de dinamització juvenil d’Esplujove és un servei esternalitzat, així com l’equip d’assessores 
de l’Oficina Jove d’Emancipació. 

Aquest quadre especifica l’horari i el nivell dels tècnics que desenvolupen els projectes i les accions a 
nivell de joventut i que formen part del nucli actual. No queda recollit en aquest quadre els perfils de 
assessors/es, ni especialistes, ni talleristes. 

 

Coordinadora d’Educació i Ciutadania B 15 h/ setmanals 

Tècnica de Joventut B 35 h/ setmanals 

Tècnica de Joventut B 10h/ setmanals 

Coordinador programa dinamització juvenil 
Esplujove 

Coordinador 
projectes 37,5 h/ setmanals 
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Dinamitzador Juvenil Oficina Jove 
d’Emancipació Animador 37,5 h/ setmanals 

Dinamitzador juvenil Espai Jove Remolí Animadora 25 h/ setmanals 

Monitor aula TIC’S i Web 

 
Monitora 20 h/ setmanals 

Assessora servei d’ocupació Diplomatura 7,5h/ setmanals 

Assessora servei de mobilitat internacional Diplomatura 7,5h/ setmanals 

Administrativa B 10h/ setmanals 

 

En el desenvolupament del pla hi intervenen altres professionals que no formaran part, necessariament, 
de l’equip estable. Són professionals que desenvolupen tasques molt especialitzades o puntuals en el 
marc d’aplicació d’algun programa o acció concret, que formen part de l’equip habitual d’altres 
departaments o serveis municipals o que són subcontractats. Alguns exemples són: talleristes, 
informàtics, professors, experts…  

 

 



 

  31  

Recursos econòmics 
Els recursos econòmics que gestiona directament la Regidoria de Joventut d’Esplugues de Llobregat, 
dintre del pressupost general de l’administració per a l’any 2014, és del 0,82 % d’aquest total.  S’ha 
d’especificar que històricament l’àrea de Joventut té assignada la coordinació dels Casals d’Estiu. Aquest 
projecte és pròpiament d’infància però les entitats que realitzen el projecte són entitats juvenils i en 
conseqüència els seus projectes s’incorporen al pressupost de Joventut.  

Per últim, especificar que algunes de les accions que es proposen en el Pla Jove estan liderades per 
altres departaments. Això suposa que aquestes accions són assumides pressupostàriament pel 
departament responsable. 

 
  

Pressupost 2014 Municipal                                                          39.423.548 € 

Despeses  2014 Partida econòmica de la Regidoria de Joventut     (0,82%)  

Denominació Pressupost 

Servei informació juvenil 7.500,00€ 

Dinamització Espais Juvenils 86.000,00€ 

Despeses Activitats Juvenils 20.000,00€ 

Subvenció Casals d’Estiu 62.000,00 € 

Suport Entitats Juvenils 150.859,00€ 

Suport Lloguer  Habitatge Jove 300,00€ 

Oficina Jove d’Emancipació 17.000,00 € 

326.659,00€ 

Ingressos  2014 Partida econòmica de la Regidoria de Joventut      (0,82%) 

Denominació Pressupost 

Aportació Direcció General de Joventut 26.000,00€ 

Aportació Diputació de Barcelona 7.669,35€ 

Ingressos quotes tallers juvenils 7.000,00€ 

Fonts pròpies 285.989,65 € 

326.659,00€ 
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Infractuctures i equipaments 
 
Dintre dels equipaments generals de la ciutat, es poden trobar equipament dirigits amb exclusivitat al 
conjunt dels joves d’Esplugues de Llobregat. Al següent quadre estan reflectits altres que no estan 
dissenyats directament pel jovent, tanmateix,  una part important dels seus usuaris corresponen a la 
població jove de la ciutat. 

Es disposa de dos equipaments exclusivamente per a joves, ubicats de forma estrategica en diferents 
zones de la ciutat, de manera que des de cadascun d’ells es pugui exercir influencia en els diferents 
territoris. 

L’Espai Jove Remolí i l’Oficina Jove d’Emancipació són l’instrument principal i més visible per impulsar les 
polítiques de joventut al municipi. L’Espai Jove Remolí neix al 2.006 com una aposta política molt clara: 
pretén ser un centre on els i les joves trobin recursos per l’oci, un punt d’informació específic i un espai on 
desenvolupar els projectes de col·lectius de joves (associats i no associats) així com de joves en 
particular. 

A l’any 2011 es crea l’Oficina Jove d’Emancipació, espai on el col·lectiu jove pot trobar recursos per al 
seu apoderament amb serveis d’informació, orientació i assessorament. 

En el desenvolupament transversal de les politiques de joventut del municipi es fa ús d’equipaments 
gestionats per altres departaments. Es poden fer ús puntual, periòdic o normalitzat per a l’execució 
d’accions concretes del Pla Jove. 
 

Equipaments Juvenils 

Espai Jove Remolí Espai de dinamització  i informació juvenil  que 
disposa d’aula multimèdia, aules polivalents, espai 
d’exposicions i cessió d’espais a associacions 
juvenils i joves. 

Oficina Jove d’Emancipació Espai d’Informació, assessorament i orientació juvenil 
que disposa d’aula de formació i espai d’autoconsulta 

Espais de les entitats juvenils Espais propis de les entitats que cedeixen per 
activitats puntuals. 

Equipaments Culturals 

Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues  Espai de consulta i lectura gestionat per Diputació. 

Biblioteca La Bòbila Espai de consulta i lectura gestionat per Diputació. 

Edifici Municipal Puig Coca Edifici on s’ubiquen el departaments de Normalització 
Lingüística, Serveis Socials, Consum, Salut, Empresa 
i Ocupació, Escola de Música, Taller de Pintura i 
dibuix, Escola de ceràmica. 

Casal de Cultura Robert Brillas Espai de promoció cultural que disposa d’aules de 
formació, sala d’actes i sales d’exposicions. 

Edifici Municipal Cadí Espai per a entitats del barri que disposa d’aules de 
formació, sala d’actes i espai d’exposicions. 

Equipaments Esportius 

Camp Municipal d’esports Molí Infrastructura per a la pràctica del futbol i seu del CF. 
Can Vidalet. 

Camp Municipal d’esports Salt del Pi Infrastructura per a la pràctica del futbol i seu del CF. 
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Esplugues. 

Complex Esportiu Municipal La Plana Instal·lació per a la pràctica esportiva destinat a 
l’esport salut i a l’esport família. Compta amb pistes 
polivalents, maquinària de fitness, piscina coberta i 
àrea d’spa. 

Complex Esportiu Les Moreres Instal·lació per a la formació esportiva, educació 
física escolar així com entrenaments de diverses 
entitats . 

Polisportiu Municipal Can Vidalet Espai per a la pràctica esportiva de futbol sala, 
bàsquet, patinatge i hoquei patins. 

Piscina Municipal Parc dels Torrents Piscina descoberta. 

Circuit  municipal bike trial Espai obert destinat a la pràctica de trial. 

Parc Ciclista Llobregat  Espai destinat a la pràctica de ciclisme. 

Parc d’skate Espai obert destinat a la pràctica de l’skate. 
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Balanç del Pla Local de Joventut 2009-2012 
Per a l’elaboració de l’avaluació final del Pla Jove 2009-2012 d’Esplugues de Llobregat s’han fet servir: 

 Conclussions de la valoracio del Pla Jove realitzada al Consell de Joventut a partir d’una dinàmica 
participativa 

 Al llarg dels tallers participatius d’analisi de la realitat juvenil s’han recollit algunes aportacions en clau 
d’avaluacio qualitativa.  

 Les memories anuals elaborades per l’equip de joventut i dels informes mensuals del departament. 

 Memòries dels diversos departaments municipals. 

Conclusions 
L’anterior Pla Jove 2009-2012 s’ha mostrat com un bon instrument per al desenvolupament del les 
polítiques juvenils municipals. Així ho demostra el fet que del total de les 146 accions programades, el 
65% s’han dut a terme en els paràmetres que contemplava el pla i un 15% s’han redefint, sumant en el 
conjunt més de tres quartes parts de les actuacions complertes. Per altra banda, un 20% de les 
actuacions s’han desestimat donat que els canvis de context no feien adients el seu desenvolupament o 
els recursos per a desenvolupar-les eren insuficients i no s’han arribat a fer. 

Grau de desenvolupament de les actuacions del PLJ 2009-201211 

65%

15%

20%

Realitzades
Redefinides
No realitzades

 
Segurament en el treball transversal és on cal millorar per tal que s’assoleixi una major coordinació dins 
l’administració local. 

L’Oficina Jove d’Emancipació s’ha anat consolidant com a servei de referència d'informació juvenil 
atenent 1.2.52 en el darrer any. Amb el projecte d'assessories, hi ha una bona organitzacio transversal, 
professionalitat, coordinacio, i es un projecte de ciutat al qual cada cop hi arriben mes joves derivats des 
de qualsevol altre servei.  

En relació a l’Espai Jove Remolí, ha tingut una trajectoria inestable al llarg d’aquest quatre anys on s’han 
concentrat conflictes de diferents tipologies. Els usuaris i usuàries de l’equipament es situen en la franja 
dels 14 als 20 anys. En el darrer any s’ha encetat una etapa de canvis en el projecte que es vol consolidar 
en el proper pla jove. Com a porta d'entrada dels i les joves, ha de ser un espai proper, agradable, on el 
jove es senti comode i on s’ofereix una atenció amb qualitat.  

La informació, però, no sempre arriba. Cal seguir generant nous canals de comunicació, el màxim de 
clars i visuals. I obrir nous canals per a la participació. Les xarxes socials presenten un augment molt 
important i exponencial; el web també veu crèixer les seves entrades. El bloc s'utilitza per a recursos 
sobre emancipació. 

Es valora molt positivament tota la creació de materials audiovisuals del programa Esplujove: 
videoconsells, vídeos de sensibilització sobre violència de gènere, conmemoració del dia de la SIDA... 

El recull de dades de les avaluacions, posa de manifest, que predominen els indicadors quantitatius. Hi ha 
activitats, però que sí que es recull la valoració qualitativa com és el cas de satisfaccio de participants als 
tallers. En els darrers dos anys s’està fent recollida a partir de qüestionaris i enquestes telefòniques, de 

                                            
11 Font: Elaboració pròpia a partir memòries anuals del Pla Jove 
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les percepcions dels usuaris i usuàries dels dos equipaments juvenils i que estan disponibles 
semestralment al web de l’Ajuntament. 

En relació al Consell Municipal de la Joventut, cal concretar i reprendre l'activitat i la coordinació per 
implicar a més entitats i col·lectius. Per tal de que sigui realment un òrgan viu de participació i interlocucio, 
i també que representi la diversitat dels joves de la ciutat. 

Es valora molt positivament el servei d'orientació, acompanyament i suport logístic per la concreció i 
desenvolupament de qualsevol petit projecte sorgit d'una entitat, col·lectiu no formal o individu,  

Respecte a la programació d’activitats per a joves que es fan a l’Espai Jove Remolí i Oficina Jove 
d’Emancipació, es valora que cal replantejar l'oferta ja que s'han anul·lat propostes, i cal veure si es 
perquè la informació no els arriba o perquè tot i que algunes propostes les fan els mateixos joves a les 
xarxes, no es suficientment motivadora o necessària. Tanmateix a l’any 2012 van participar 552 joves.  

L'estiu a Esplugues és un gran projecte de ciutat, adrecat als infants i adolescents, liderada per la 
regidoria de joventut, la d’esports i la de cultura.  

Més enllà del desenvolupament i del balanç de cadascuna de les actuacions, cal fer una valoració molt 
positiva del Pla Jove 2009-2012 com a instrument que ha orientat les polítiques de joventut. Així, ha 
establert un full de ruta i instaurat una metodologia de treball, sobre la que cal aprofundir, que permet 
definir de forma estratègica aquests tipus de política de forma transversal a l’Ajuntament. 
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ANÀLISI QUANTITATIVA 
 

Per aquesta part de l’estudi, es considera com a joves tota aquella poblacio que es troba entre els 15 i els 
29 anys. Aquestes edats varien en funció de les àrees que s’analitzin per tal de poder adaptar-se a la 
normativa vigent (com en el cas de temes habitatge), o utilitzant les franges que venen definides per les 
diferents bases de dades utilitzades en aquest analisi.   

S’ha volgut reflectir la situació dels joves al municipi mitjancant l’observació i anàlisi de determinades 
variables que s’han considerat indicadors vàlids de la situacio actual de les persones joves. Aquestes 
variables s’analitzen al voltant d’uns eixos per estructurar l’informe. Aixi es descriu la població , la situació 
laboral, el nivell educatiu,  l’habitatge, la participació i la salut  com a grans temes definidors. 

Per tal de poder obtenir una visió més àmplia i definir les especificitats del municipi, algunes de les 
variables s’han comparat amb el conjunt del Baix Llobregat i de Catalunya. Això ha possibilitat detectar 
tendències genèriques així com destacar trets diferencials del municipi. 

 

Dades sociodemogràfiques 
 

Els joves d’Esplugues 
Si ens fixem en la població destinatària de les accions que s’inclouen en el Pla Local Jove , es pren com a 
referència el que estipula la Llei de Polítiques de Joventut: la població jove és aquella compresa a la 
franja 16-29 anys. Així, les persones d’aquestes edats que viuen a Esplugues són 7.233,  representant el 
15% sobre el total de la població del municipi.  

Tal i com s’ha fet referència amb anterioraritat les accions plantejades, inclouen també la problació 
adolescent, compresa entre els 12 i 16 anys. Aquesta està integrada per 1.218 persones. Així mateix, la 
població entre 30 i 35 anys com a subjectes de les polítiques d’emancipació, es pot observar que està 
formada per 3.654 persones.  

En total, doncs, la població jove subjecte del pla jove està formada per 12.105 persones,  el 25% del total 
de la població del municipi.  Es pot concloure, doncs, que 1 de cada 4 habitants d’Esplugues és jove. 

El descens de la població jove ha estat la tònica general dels darres anys. S’ha passat de representar el 
26% a només el 18,97% en 12 anys. Sens dubtes, la generació del babyboom, i el descens generalitzat 
de la natalitat han estat les influències més clares per arribar a aquesta situació. 

L’evolució dels joves ens indica que la franja d’edat amb més nombre de joves és la situada entre 25 i 29 
anys (34,85%). Li segueix la franja de 20 a 24 anys per la seva proximitat al fenomen del baby boon amb 
una 27,53% respecte al total de la població. Els adolescents de 16 a 19 anys són el 19,21% i els 
preadolescents de 12 a 15 anys, el 18,41%. 

El saldo migratori intern dels joves ha anant disminuint en aquest periode de temps a l’igual que el saldo 
migratori intern del conjunt de la població. Això significa que marxen més joves del municipi dels que 
arriben per residir-hi. 

D’aquests joves, 1/5 part han nascut a l’estranger. Esplugues, de la mateixa manera que el conjunt de la 
comarca i la resta del país, ha experimentat durant els darrers anys una forta arribada de població 
immigrant. L’any 2012 hi havia a la ciutat un total de 6.500 persones amb nacionalitat estrangera, xifra 
que representa al voltat del 16% del total de la població. Si ens fixem en el col·lectiu juvenil, es pot veure 
que aquest percentatge s’incrementa gairabé fins el 25%. Això ens fa concloure que la població 
nouvinguda és imminentment jove. 
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Composició i dinámica poblacional 
Segons la darrera actualització del padró continu del 2012, Esplugues de Llobregat compta amb un total 
de 46.687 habitants, dels quals 24.009 són dones (és a dir, el 51,4%) i 22.678 són homes (això és, el 
48,6%). La ciutat d’Esplugues mostra una característica única del Baix Llobregat ja que és el municipi 
més petit en extensió i és el sisè més gran en nombre d’habitants.  

Una altra característica de la ciutadania espluguenca és que s’ha mantingut força estable en la darrera 
dècada i sense grans fluctuacions d’entrades i sortides de població: en la darrera dècada, del 2001 al 
2012, el nombre d’habitants ha augmentat únicament en 956 persones (190 homes i 766 dones), el que 
suposa un increment d’un 2,1% de la població total.  

Tal com s’observa al següent gràfic, el ritme de creixement ha estat força igual en aquesta primera 
dècada de segle, amb una mínima oscil·lació: mentre alguns anys s’han registrat increments d’un 1,4%, 
en d’altres, la població ha disminuït lleugerament. Aquesta tendència contrasta amb la realitat comarcal, 
on el nombre d’habitants ha crescut en gairebé un 14% del 2001 al 2012. 

 

Evolució de la población d’Esplugues per sexes de l’any 2001 fins 201212 

 
 
Pel que fa a la distribució de la població per barris, destaca que Can Vidalet és el barri amb major 
població (14.483 habitants), seguit de La Plana (9.352) i El Centre (8.085).  

Nombre d’habitants per barris, 201213 

 Nº habitants % dones % homes 
Can Vidalet 14.483 51,0% 49,0% 
La Plana 9.352 51,7% 48,3% 
El Centre 8.085 52,2% 47,8% 
El Gall 4.098 51,6% 48,4% 
Can Clota 3.657 51,2% 48,8% 
Montesa 3.250 51,2% 48,8% 
La Mallola 1.274 52,2% 47,8% 
Ciutat Diagonal 878 51,8% 48,2% 
La Miranda 866 46,8 % 53,2 % 
Finestrelles 839 51,4 % 48,6% 
 
 
Estructura de la població per edats 

                                            
12 Font: elaboració a partir Idescat i padró municipal 
13 Font: Elaboració pròpia a partir del web de l’Ajuntament d’Esplugues. Pla d’Igualtat 
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La distribució de la població per edats mostra una població relativament envellida amb un 18’6% de 
persones de 65 anys i més i un 13,5% de persones menors de 15 anys. Si es comparen les dades 
d’Esplugues amb les del conjunt de la comarca i de Catalunya, es constata el relatiu envelliment de la 
població. Al Baix Llobregat i a Catalunya, les persones majors de 64 anys representen una proporció 
menor: un 14,6% i un 16,8%, respectivament. 

Població d’Esplugues per edat i sexe, 201214 

 
Concentrant l’atenció en el darrer període, de 2005 a 2010, l’estructura de població d’Esplugues ha 
canviat de manera diferent que en la resta de territoris. En primer lloc, a Esplugues, ha augmentat de 
manera important la població de 65 anys i més (11,55%) i molt especialment de 75 anys i més (27,19%). 
Aquest creixement és similar al de la comarca del Baix Llobregat, i tot el contrari del que succeeix a 
Catalunya en conjunt i a l’Àmbit Metropolità.  

En canvi, la població de 15 a 34 anys ha decrescut de manera molt important (-12,90%), com en el Baix 
Llobregat, però amb major intensitat de com ho fa a Catalunya en conjunt (-3,29%). 

Finalment, la població infantil creix a Esplugues des de 2005 (+6,39%), però la meitat del que ho fa a la 
comarca (14,04%) i a Catalunya en general (16,09%). 

Taxa de variació 2005-2010 per edats. Total ciutadania empadronada15 

Variació 2005-2010 Catalunya Àmbit 
Metropolità 

Baix Llobregat Esplugues de 
Ll. 

0 a 14 anys 16,09 12,90 14,04 6,39 
15 a 34 anys -3,29 -6,36 -11,61 -12,90 
35 a 64 anys 12,12 9,79 11,74 1,25 
65 a 74 anys 0,66 0,89 9,82 11,55 
75 i més anys 15,18 15,38 25,09 27,19 
Total 7,39 5,09 5,37 0,21 
 
 
La piràmide de població reflecteix aquesta estructura mostrant un gruix destacable en la franja dels 60 als 
70 anys i un menor pes de les franges més joves.  

 

 

Piràmide de la població d’Esplugues, 201216 

                                            
14 Font: Elaboració pròpia a partir del web de l’Ajuntament d’Esplugues. Pla d’Igualtat 
 
15 Font: Elaboració pròpia a partir de IDESCAT. Pla d’Inclusió Social 
 
16 Font: Elaboració pròpia a partir de IDESCAT. Padró municipal. Pla Local d’Igualtat  
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Alguns indicadors basats en l’edat, a més, permeten quantificar aquesta estructura i explicar la situació 
demogràfica del municipi. L’índex d’envelliment, que mesura el pes de les persones majors de 64 sobre 
les menors de 15, és força elevat, d’un 137,1%. Per tant, Esplugues mostra uns Índexs d’envelliment 
elevats, i força superiors als de la comarca.  

L’índex de sobreenvelliment, al seu torn, mostra el pes de les persones majors de 84 anys sobre les 
majors de 64. L’índex de sobreenvelliment total d’Esplugues és del 10,8%. En aquest cas, l’índex de 
sobreenvelliment presenta una tendencia similar a l’entorn més immediat així com al conjunt de 
Catalunya. Esplugues, doncs, compta amb un elevat nombre de persones majors de 64 anys, però no 
mostra una població excessivament sobreenvellida. 

Evolució de l’índex d’envelliment 205-21017 

 
 

És també il·lustratiu l’índex de dependència global que mesura la càrrega que per a la població en edat 
de treballar (de 16 a 64 anys) representa la població en edats dependents (de 0 a 15 anys i de més de 64 
anys). En el cas d’Esplugues, l’índex de dependència global és del 49,4%, el que suposa que la població 

                                            
17 Font: Elaboració pròpia a partir de IDESCAT. Padró municipal 
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dependent és aproximadament la meitat que la població en edat de treballar. Els índexs de dependència, 
a més, són similars als que es donen tant a la comarca com al conjunt de Catalunya. 

Finalment, l’índex de reemplaçament de la població activa quantifica la capacitat de la població 
econòmicament activa de reemplaçar-se, és a dir, la relació entre la població en una edat propera a la 
jubilació (60-64 anys) i la población propera a incorporar-se al mercat laboral (15-19 anys). A Esplugues, 
l’índex de reemplaçament és del 146,8%, el que significa que hi ha més persones que es jubilaran que no 
pas entraran al mercat laboral.  Tot i que la tendència a una major proporció de persones que sortiran del 
mercat laboral en relació a les que entraran, Esplugues presenta uns nivells força més elevats que el Baix 
Llobregat i que Catalunya. 

 

Indicadors basats en edat. Comparativa per sexe i territori, 201218 

 Índex d’envelliment1 Ïndex de 
sobreenvelliment2 

Índex de 
dependència 

globa3 

Índex de 
reemplaçament de 
la població activa4 

Homes 115,6% 7,3% 47,7% 136,1% 

Dones 160,5% 13,6% 50,9% 158,0% 

Es
pl

ug
ue

s 

Total 137,1% 10,8% 49,4% 146,8% 

Homes  72,6% 7,9% 45,4% 108,1% 

Dones 100,3% 14,4% 50,5% 121,4% Ba
ix 

Ll
ob

re
ga

t 

Total 86,1% 11,6% 47,9% 114,6% 

Homes  88,9% 10,4% 45,4% 108,4% 

Dones 129,1% 17,0% 53,6% 124,9% 

Ca
ta

lu
ny

a 

Total 108,4% 14,2% 49,6% 116,4% 
 
1 (Població de 65 anys i més/ Població de 0 a 15 anys)*100 
2 (Població de 75 anys i més / Població de 65 anys i més)*100 
3 (Població de 65 anys i més+ Població de 0 a 15 anys / Població de 16 a 64 anys)*100 
4 (Població de 60 a 64 anys /Població de 15 a 19 anys)*100 
 
 
Moviment natural: natalitat 
Les darreres dades sobre natalitat disponibles a l’Idescat indiquen que l’any 2010 van néixer a Esplugues 
402 infants, 209 nens i 193 nenes. La taxa bruta de natalitat, doncs, és de 8’75‰, situant-se per sota de 
la mitjana comarcal (11,99‰) i la mitjana catalana (11,33‰). La baixa taxa de natalitat del municipi 
encaixa amb l’estructura relativament envellida de la població. 

La taxa global de fecunditat general se situa en 36,8‰, el que suposa que per cada 1.000 dones d’entre 
15 i 49 anys s’han produït 36,8 naixements. En la mateixa línia que la taxa de natalitat, la fecunditat 
general d’Esplugues és força baixa i es distancia de les mitjanes del seu entorn, tant del Baix Llobregat 
(47,6‰) com de Catalunya (46,3‰). 

 
 
Taxa de natalitat i fecunditat. Comparativa per territorio, 201019 
 

 Taxa bruta de natalitat1 Taxa global de fecunditat 
general2 

                                            
18 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat (Padró Municipal) Pla Local d’Igualtat 
 
19 Font: Elaboració pròpia a partir de l’Idescat. Pla d’Igualtat 
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Esplugues  8,75 36,8 
Baix Llobregat 11,99 47,6 
Catalunya 11,33 46,3 
 

1 Quocient entre el nombre de nascuts/des vius/ves registrats/des en un any determinat i la població a meitat del periode. 
2 Relació entre el nombre de nascuts/des vius/ves per cada 1.000 dones en edat fértil (entre 15 i 49 anys) 
 
 
Moviment migratori 
La població de qualsevol territori és susceptible de tenir un augment o disminució demogràfica com a 
resultat dels moviments migratoris. Moltes vegades, aquests moviments estan relacionats amb les 
diferències existents entre els mercats de treball dels llocs entre els que es produeixen les migracions. I 
en aquests casos la població en edat de treballar, població jove en gran mesura, es susceptible de dur a 
terme els moviments migratoris. Les migracions, però, no només impliquen canvis en l’estructura 
poblacional, sinò que tambe estan per darrera de la configuració de noves situacions socials, polítiques, 
econòmiques, etc. És per aquest motiu que aquesta variable esdevé rellevant en el present estudi. 

Pel que fa al moviment migratori en primer lloc cal destacar la forta frenada del creixement degut als 
canvis de residència tant en el conjunt de Catalunya com en tots els territoris analitzats. 

Si es para atenció a la taxa migratòria interna, és a dir, a la diferència entre les persones que arriben de 
dins d’Espanya i les que marxen a d’altres municipis d’Espanya, s’observa que a Esplugues de Llobregat 
la pèrdua de població ha estat més intensa que en el conjunt del Baix Llobregat, l’Àmbit Metropolità i 
Catalunya. 

Saldo migratori intern20 

Catalunya Baix Llobregat Esplugues de Ll. 

Any Creixement 
Hab. 

Taxa 
(º/00

) 

Creixement 
Hab. 

Taxa 
(º/00

) 

Creixement 
Hab. 

Taxa 
(º/00) 

2010 -781 -0,1 531 0,7 -44 -0,9 

2009 -2.827 -0,4 473 0,6 -516 -11,0 

2008 -4.082 -0,6 -261 -0,3 -389 -8,4 

2007 -10.641 -1,5 -3.851 -5,0 -451 -9,7 

2006 -11.762 -1,6 -4.731 -6,2 -697 -14,9 

2005 -9.776 -1,4 -2.134 -2,8 -542 -11,6 

 
 
Les persones que han marxat d’Esplugues per anar a territoris dins Espanya, han anat majoritàriament a 
municipis dins de la província de Barcelona però fora de la comarca del Baix Llobregat (57,9% en 2010). 
Igualment, les persones que arriben de dins del territori espanyol, també ho fan majoritàriament de 
municipis de la província, però no de la comarca (65,0%). 

 

 

 

Destinació de les migracions internes. Esplugues de Ll. (%)21 

Any A la A la resta A la resta A la resta Total 

                                            
20 Saldo migratori intern: diferència entre les immigracions i les emigracions interiors. Elaboració pròpia a partir Idescat. Pla Local 
d’Inclusió Social 
21 Elaboració pròpia a partir Idescat. Pla d’Inclusió Social 
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53,8%

29,4%

16,8%

Catalunya

Resta d'Espanya

Estranger

mateixa 
comarca 

de la 
província 

de 
Catalunya 

d’Espanya 

2010 25,1 57,9 5,5 11,5 100,0 

2009 25,8 57,5 4,5 12,1 100,0 

2008 23,2 56,9 6,6 13,3 100,0 

2007 22,7 55,0 8,2 14,1 100,0 

2006 26,4 53,6 8,1 11,9 100,0 

2005 29,5 49,8 8,5 12,2 100,0 

 
Destinació de les emigracions externes. Esplugues de Ll. (%)22 
 

Fora de la UE 

Any 
Resta 
de la 
UE 

Resta 
Euro
pa 

Àfrica Amèrica Àsia Oceania 

Baixes 
per 

caduci
tat 

Total

2010 11,5 1,8 1,2 12,1 0,4 0,4 72,5 100 

2009 14,2 3,8 0,5 14,5 1,9 0,5 64,7 100 

2008 14,2 0,8 1,4 21,4 2,8 0,0 59,4 100 

2007 8,2 1,6 0,9 12,1 1,6 0,0 75,5 100 

2006 31,3 9,4 1,0 49,0 9,4 0,0 0,0 100 

2005 41,4 10,3 3,4 44,8 0,0 0,0 0,0 100 

 
 
El resultat de tenir un taxa migratòria interna més baixa i que genera pèrdues, és a dir, que marxa més 
gent de la que arriba, i una taxa de migracions externes més moderada que a la resta de l’entorn, és que 
el municipi d’Esplugues ha perdut població per causa de les migracions.  

 
Naturalesa de la població 
Esplugues de Llobregat, i tal com han indicat les dades d’evolució de la població, és una població que al 
llarg dels anys ha rebut moltes persones procedents de la immigració, però el perfil de la població 
nouvinguda ha canviat al llarg dels anys. Així com a l’inici dels anys 80’s la immigració era interna, 
concretament provinent d’altres comunitats autònomes, en l’actualitat la major part de la immigració és 
d’origen estranger. 

 

 

 

 

Població segons lloc de naixement, 201223 
En primer lloc cal considerar que a Esplugues 
hi ha un 16,8% de persones que han nascut a 
l’estranger, un 53,8% han nascut a Catalunya i 
un 29,4% a la resta d’Espanya. En relació a la 

                                            
22 Elaboració pròpia a partir Idescat. Pla d’Inclusió Social 
23 Font: elaboració pròpia a partir Idescat. Pla Local d’Igualtat 
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mitjana catalana, s’observa un percentatge lleugerament inferior de persones estrangeres i un 
percentatge força superior de persones nascudes a la resta d’Espanya. Així, Esplugues es caracteritza 
per ser un municipi amb un percentatge relativament baix de persones nascudes a Catalunya i amb un 
fort pes de persones nascudes a la resta d’Espanya, característica que comparteix amb la comarca del 
Baix Llobregat. 

En segon lloc, segons dades del padró municipal d’habitants, Esplugues compta amb 4.021 persones de 
nacionalitat estrangera (un 13,8%). Pel que fa a la nacionalitat de les persones estrangeres, destaquen 
les persones d’Amèrica del Sud. El segon col·lectiu més nombrós és el procedent de la resta de la UE i el 
tercer, el de nacionalitat africana. 

 
Població segons lloc de naixement. Comparativa per territori, 201224 
 

 Catalunya Resta d’Espanya Estranger 

Esplugues de Ll. 53,8% 29,4% 16,8% 

Baix Llobregat 61,3% 24,9% 13,7% 

Catalunya 63,0% 19,4% 17,5% 

 
Població segons nacionalitat, per sexes, 201225 
 

 Homes Dones Total 

Espanyola 85,9% 86,4% 86,2% 

Estrangera 14,1% 13,6% 13,8% 

Amèrica del Sud 6,4% 7,1% 6,8% 

Resta UE 3,5% 3,0% 3,2% 

Àfrica 1,8% 1,0% 1,4% 

Resta Europa 0,6% 0,6% 0,6% 

Amèrica Nord i 
Central 0,7% 1,1% 0,9% 

Àsia i Oceania 1,1% 0,8% 0,9% 

 Base 22.678 24.009 46.687 

 
 
 
Evolució del % de població nascuda a l’estranger. 2000-201026 

                                            
24 Font: elaboració pròpia a partir Idescat. Pla Local d’Igualtat 
25 Font: elaboració pròpia a partir Idescat. Pla Local d’Igualtat 
26 Font: elaboració pròpia a partir Idescat 
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Població de nacionalitat extrangera segons nacionalitat. 201227 

 Catalunya Baix 
Llobregat 

Esplugues de 
Llobregat 

Equador 6,6 8,7 1.230 18,4 

Bolívia 4,6 3,9 722 10,8 

Perú 2,9 4,1 576 8,6 

Marroc 19,5 24,0 527 7,9 

Colòmbia 4,1 4,9 321 4,8 

Alemanya 2,0 2,9 309 4,6 

Romania 8,2 6,8 308 4,6 

Itàlia 4,1 4,3 223 3,3 

França 3,0 3,0 196 2,9 

Rep. Dominic. 1,8 1,1 176 2,6 

Argentina 2,7 3,2 155 2,3 

Xina 3,9 2,9 146 2,2 

Portugal 1,4 2,1 140 2,1 

Pakistan 2,9 1,5 126 1,9 

Ucraïna 1,4 1, 112 1,7 

Brasil 2,2 2,7 108 1,6 

Xile 1,3 2,5 107 1,6 

Paraguai 1,3 2,7 100 1,5 

Resta 26,1 17,8 1.100 16,5 

TOTAL 100 100 6.682 100,0 

Quant a l’estructura d’edats, a Esplugues la població de nacionalitat estrangera és més jove que la 
població espanyola. Concretament, el 44,4% de la població estrangera té entre 15 i 33 anys i el 37,4% té 
de 35 a 64 anys.  Així, el col.lectiu d’edat entre el que la població estrangera té més pes, és el col.lectiu 
                                            
27 Font: elaboració pròpia a partir Idescat. Pla Local d’Inclusió Social 
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de 15 a 34 anys (24,6%), seguit de la població infantil (17,1%) i en menor grau de la població de 35 a 64 
anys (12,5%). Si es compara la situació d’Esplugues amb altres territoris, s’observa que la situació és 
molt similar si bé el pes que el col·lectiu estranger té en el conjunt de població és més baix. 

Estructura d’edats per nacionalitats. 201228 
 

Esplugues de Llobregat 

Total població Nacionalitat 
espanyola 

Nacionalitat 
estrangera 

Edats 

Hab. % Hab. % Hab. % 

0 a 14   6.313 13,5 5.231 13,1 1.082 16,2 

15 a 34 12.075 25,9 9.108 22,8 2.967 44,4 

35 a 64 19.953 42,8 17.455 43,7 2.498 37,4 

65 a 74 4.673 10,0 4.508 11,4 105 1,5 

75 i  + 3.635 7,8 3.605 9,0 30 0,4 

Total 46.687 100,0 39.967 100,0 6.682 100,0 

Baix Llobregat 

Total població Nacionalitat 
espanyola 

Nacionalitat 
estrangera 

Edats 

Hab. % Hab. % Hab. % 

0 a 14   133.290 16,7 117.165 16,7 16.125 16,9 

15 a 34 210.135 26,3 168.108 23,9 42.027 44,0 

35 a 64 342.295 42,9 307.037 43,7 35.258 36,9 

65 a 74 61.056 7,6 59.590 8,5 1.466 1,5 

75 i + 51.692 6,5 51.097 7,3 595 0,6 

Total 798.468 100,0 702.997 100,0 95.471 100,0 

Catalunya 

Total població Nacionalitat 
espanyola 

Nacionalitat 
estrangera 

Edats 

Hab. % Hab. % Hab. % 

0 a 14   1.46.950 15,3 950.478 15,1 196.472 16,4 

15 a 34 2.000.375 26,6 1.461.401 23,1 538.974 45,0 

35 a 64 3.125.893 41,6 2.693.055 42,7 432.638 36,1 

65 a 74 597.923 8,0 577.232 9,1 20.691 1,7 

75 i + 641.240 8,5 631.677 10,0 9.563 0,8 

Total 7.512.381 100,0 6.313.643 100,0 1.198.538 100,0 

 

Si es focalitza l’anàlisi entre la població estrangera resident a Esplugues dels principals subcontinents, 
s’observa que entre la població de nacionalitat d’Amèrica del Sud es concentra en major mesura entre els 

                                            
28 Font: elaboració pròpia a partir Idescat. Padró. Pla d’Inclusió 
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15 i els 34 anys (47%), mentre que la de nacionalitat de la resta de la UE ho fa en la franja de 35 a 64 
(42,4%).  

D’altra banda, la població de nacionalitat de la resta de la UE té el mateix pes quasi en tots els grups 
d’edat, excepte en la població de més de 65 anys. En canvi, la població d’Amèrica del Sud té més 
representació entre la població de 15 a 34 anys (13,9%), i només suposa el 7,9% de la població infantil a 
Esplugues. 

Piràmide d’edats d’Esplugues de Llobregat segons nacionalitat. 2012 

 
 

 Per gènere es troben distribuïts d'una manera equilibrada i similar, a l'igual que la poblacio 
considerada en la seva totalitat. 

 A l’observar l'evolució de les sèries historiques es veu que en els ultims anys Esplugues de Ll. 
perd població jove més acceleradament 

 1 de cada 4 persones en el municipi té entre 15 i 34 anys (25,9%). 

 La població infantil representa el 13,5% de la població un pes lleugerament inferior que en el 
conjunt de Catalunya (15,3%). 

 L’índex d’envelliment ha patit un augment significatiu a Esplugues en els darrers 6 anys.  

 La ciutadania espluguenca s’ha mantingut força estable en la darrera dècada i sense grans 
fluctuacions d’entrades i sortides de població. Del 2001 al 2012, el nombre d’habitants ha 
augmentat en 956 persones 

 La baixa taxa de natalitat del municipi encaixa amb l’estructura relativament envellida de la 
població. 

 La fecunditat general d’Esplugues és força baixa i es distancia de les mitjanes del seu entorn, 
tant del Baix Llobregat (47,6‰) com de Catalunya (46,3‰). 

 La població estrangera és més jove que la no estrangera i dins de la població gran l’estrangera 
és molt més jove també. 

 El municipi d’Esplugues ha perdut població per causa de les migracions.  
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 Esplugues es caracteritza per ser un municipi amb un percentatge relativament baix de persones 
nascudes a Catalunya i amb un fort pes de persones nascudes a la resta d’Espanya. 

 Esplugues compta amb 4.021 persones de nacionalitat estrangera (un 13,8%). 

 La població de nacionalitat estrangera és més jove que la població espanyola. Concretament, el 
44,4% de la población estrangera té entre 15 i 33 anys. 

 En canvi, la població d’Amèrica del Sud té més representació entre la població de 15 a 34 anys 
(13,9%). 

 
 
 
 
 
Educació 
En el cas de l’educació, les úniques dades oficials disponibles sobre el nivell d’estudis de la població jove 
d’Espluges de Llobregat són del 2001, la qual cosa no permet oferir una fotografia objectiva i actual de la 
realitat. Motiu pel qual s’han fet ús de diferents fonts que permeten disposar de dades locals 
complementàries molt més ajustades al moment actual i a la realitat. 

La població escolar d’Esplugues a l’any 2012 és de 9.905 persones. Un 35,4% es troben cursant estudis 
primaris, mentre que un 23,1% ho fan a la secundària. La resta es situen a batxillerat i cicles formatius. 

La majoria de persones joves estudien si poden a Esplugues. Les que estudien fora del municipi ho fan 
perquè no hi trobem l’oferta d’estudis que volen cursar, la qual cosa es dóna especialment a l’hora de 
cursar estudis universitaris o cicles formatius de grau superior, que com és evident no disposen de l’oferta 
necessària al seu nucli de residència. 

A tenir en compte per altra part que els i les joves que abandonen l’ ESO ho fan pel desinterès amb els 
estudis o el baix rendiment acadèmic, i un percentatge baix ho fan per motius econòmics. 

Segons l'Observatori Catala de la Joventut el moment actual de crisi ha reforçat la tendència a formar-se 
dels i les joves a Catalunya. Del curs 2001/02 al curs 2007/08 la taxa d’escolaritzacio va creixer 8,9 punts; 
des de llavors ha pujat gairebe el mateix (8,7%). Així doncs, davant les dificultats de trobar una feina, 
sembla que una part dels i les joves que abans optaven per abandonar el sistema educatiu ara continuen 
els estudis.  

 
Recursos educatius 
 
En relació als recursos educatius envers als joves a Esplugues de Llobregat, s’aporta una taula a on 
apareix els centres educatius segons nivell i titularitat. Esplugues té una oferta educativa29 molt àmplia 
que abasta des de les escoles bressol fins l’educació secundària i que combina centres d’ensenyament 
públics i centres d’ensenyament concertats i també privats, incloent centres d’educació estrangera com el 
Col·legi Alemany o l’Americà. 

 

Escola bressol Educació primària Educació secundària 

5 escoles bressol municipals 7 centres d’Educació Infantil i 
Primària públics 4 instituts públics 

11 llars d’infants privades 7 centres d’ensenyament privats o concertats 

                                            
29 Font: web de l’Ajuntament d’Esplugues i Pla d’igualtat 
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1 centre públic PQPI amb 3 programes 1 centre privat PQPI amb 2 
programes 

1 Escola Oficial d’Idiomes 

3 Escoles d’Adults 

1 Escola de Música i Escola de Ceràmica (Espai de les Arts) 

1 Aula Universitària de Gent Gran 

 
Pel que fa a la cobertura escolar trobem que a l’ESO la població escolar és de 2.290 persones, situant-se 
un 40% en centres públics, un 40% a privats i el restant 20% ho fa a concertats. Pel que fa a la població 
escolar de batxillerat, del total de 838 alumnes, el 44,4% estudien a centres de titularitat pública, enfront 
del 33,3% i el 22,2% que ho fan a la privada i la concertada, respectivament. 

A banda d’aquesta oferta educativa, l’Ajuntament posa a l’abast de les escoles i instituts una oferta 
educativa complementària en el marc del Programa d’Activitats Escolars Complementàries (PAEC). 
L’objectiu d’aquest programa, que s’ha anat ampliant amb els anys, és proporcionar altres coneixements 
a l’alumnat per tal que augmentin les seves habilitats i reforcin determinats valors. El PAEC inclou més 
d’un centenar d’activitats de les quals els centres poden disposar. Dins aquestes activitats, hi ha una línia 
pròpia que promou temàtiques d’interés juvenil. 

En l’àmbit de l’educació també cal fer referència a l’Agent tutor, un equip format per la Policia Local, 
Serveis Socials, Educació i Joventut amb l’objectiu de prevenir hàbits de risc als centres educatius de 
secundària. Consisteix en la presència periòdica d’un agent de la Policia Local als instituts per tal de 
col·laborar amb la comunitat educativa a través de xerrades de sensibilització i prevenció i per tal d’ajudar 
en la mediació de conflictes. L’alumnat té diferents canals per accedir a l’Agent tutor (presencial, bústia a 
l’institut, e-mail, telèfon a través d’SMS) de manera que aquest pot detectar els principals conflictes i 
identificar quins són els àmbits en els quals cal incidir. 

 

Nivell d’estudis i adhesió escolar 
El nivell educatiu es un indicador que afecta molt directament al col·lectiu juvenil ja que, per una banda, hi 
ha una gran part de gent jove que encara es troba cursant els seus estudis. I per l’altra, per a tots aquells i 
aquelles joves que es volen incorporar al mercat laboral el nivell d’estudis adquirit esdeve un condicionant 
important. 

D’acord a l’Enquesta Demogràfica 2007, la població del Baix Llobregat té un nivell d’estudis similar al 
conjunt de la població de Catalunya el 50,3% estudis secundaris (que inclou l’ESO), 1 de cada 4 amb 
estudis primaris i un 15% amb estudis superiors. Només el 9,7% no tindria estudis o aquests serien 
incomplets.  

S’observa una elevada acreditació en l’ESO i el Batxillerat. En els dos cicles hi ha un 88% d’acreditats. 
Pel que fa a aquells alumnes que decideixen presentar-se a les Proves d’Accés a la Universitat, un alt 
percentatge les supera, concretament el 91%, respecte el 9% que no ho fa. En els Cicles Formatius de 
Grau Mitjà i de Grau Superior, hi ha menor nombre d’acreditats, els quals estan al voltant del 74%. Cal dir 
que els alumnes que han estudiat l’ESO a Esplugues tenen un índex més alt d’acreditacions que a la 
resta de Catalunya, concretament en 8,6 punts. 

El pes de l’alumnat total que no supera l’ESO a Esplugues de Llobregat és molt inferior que al conjunt de 
Catalunya (12,7% vs. 20,1%) i que la del conjunt de la comarca. Aquest valor és la suma de tot l’alumnat 
de 4t d’ESO que no s’avalua o bé encara que s’avaluï no aprova.  

Cal matissar però, a més, que hi ha un pes mínim d’alumnat que no s’avalua (només el 0,6% de l’alumnat 
vers el 2,3% al conjunt de Catalunya). Es tracta d’aquell alumnat que està cursant 4t d’ESO i no es 
presenta a l’avaluació.  

Encara que les dades disponibles no mostren una alarma especial en comparació amb el conjunt de 
Catalunya, cal valorar la necessitat d’aprofundir en la diagnosi del fracàs escolar en col·lectius, centres i 
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zones concretes.  

Les taxes d’escolarització d’Esplugues del Llobregat a primària gairebé totes superen el 100%. Pel que fa 
a l’ESO, trobem dades molt dispars a causa, segurament, d’una gran mobilitat escolar, tant d’alumnes 
que venen d’altres municipis com alumnes d’Esplugues del Llobregat que anirien fora del seu municipi. A 
batxillerat i a cicles formatius trobem taxes d’escolarització més baixes, explicat pel fet que són estudis 
postobligatoris i no reglats, respectivament. 

Del conjunt de persones aturades registrades al SOC a Esplugues el 19,7% tenia formació inferior a ESO 
un percentatge inferior al del conjunt de Catalunya (24,3%). Pràcticament totes les persones aturades 
registrades a Esplugues de nacionalitat estrangera tenen nivell d’ESO o inferior (97,1%). En canvi, entre 
la població espanyola aquest percentatge es redueix al 80,6%.  

En relació a la formació postobligatòria i no reglada, cal dir que Esplugues està potenciant el treball PQPI-
PTT, dóna cobertura a la formació de persones adultes amb el CFA Eugeni d’Ors, on 508 alumnes dels 
quals el 63,7% són dones. Així com també l’Escola Oficial d’Idiomes acull 1.412 alumnes. 

Si bé l’absentisme escolar no sembla ser una problemàtica rellevant cal valorar la possibilitat d’aprofundir 
en el coneixement d’aquesta problemàtica en barris i escoles concretes. 

Finalment, segons l'analisi de “L'Estat de la Joventut 2012” de l'observatori, el nivell educatiu dels i les 
joves a Catalunya esta molt polaritzats: per una banda, existeix una alta proporció de joves titulats 
universitaris (per sobre de la mitjana europea); per l’altra, coexisteix un nombre molt alt de joves sense 
titulació post obligatoria. L’assignatura pendent per tant són les titulacions mitjanes. L'indicador 
d’abandonament prematur dels estudis reflecteix això: a Catalunya hi ha un 26% de joves d'entre 18 i 24 
anys que no estudien i tenen com a maxim estudis obligatoris. Per sexes, s’observa que les noies tenen 
una posició millor: un 9,5% per sota dels nois en abandonament prematur dels estudis. 

 

Diversitat escolar 
En relació a la diversitat escolar, en primer lloc, es pot dir que unes 380 persones amb necessitats 
especials educatives, les quals estan distribuïdes, sobretot, a primària. Pel que fa als tipus, veiem que 
més del 42% es troben en situació social desfavorable, seguit d'alumnes amb incorporació tardana amb el 
33%. 

Per altra banda, prenem els alumnes de procedència estrangera com un altre col·lectiu de diversitat. 
Podem observar que en el 2n. cicle d’educació infantil i primària, hi un promig del 15,1% d’alumnat 
estranger (tenint en compte que en el Col·legi Alemany i Americà tenen un altre perfil de persones 
d’origen estranger). 

A la ESO hi ha un percentatge del 13%, repartició de la qual és desigual. A batxillerat el nombre 
d’alumnat estranger disminueix a causa que bona part d’ells deixen la formació postobligatòria. Finalment, 
podem observar que en els cicles formatius, si que hi ha un major percentatge, i també major nombre 
d’alumnes estrangers, sobretot, concentrats en mòduls tècnics. 

 

 Esplugues té una oferta educativa molt àmplia. 

 L’absentisme escolar no sembla ser una problemàtica rellevant. Tanmateix s’ha d’aprofundir en 
el coneixement d’aquesta problemàtica en barris i escoles concretes.  

 L’alumnat total que no supera l’ESO a Esplugues de Llobregat és molt inferiror que al conjunt de 
Catalunya (12,7% vs. 20,1%) i que al conjunt de la comarca. 

 Cal valorar la necessitat d’aprofundir en la diagnosi del fracàs escolar en col·lectius, centres i 
zones concretes 

 Elevada acreditació en l’ESO i el Batxillerat. 

 A la ESO hi ha un percentatge del 13% d’alumnat estranger amb repartició desigual. A batxillerat 
el nombre d’alumnat estranger disminueix perque bona part d’ells deixen la formació 
postobligatòria. 
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 Esplugues està potenciant el treball PQPI-PTT. 

 La formació està creixent. Davant la situació estructural de manca de feina els joves continuen 
formant-se 

 Del conjunt de persones aturades registrades al SOC a Esplugues el 19,7% tenia formació 
inferior a ESO vs al 24,3% Catalunya (24,3%)  

 Les persones aturades registrades a Esplugues de nacionalitat estrangera tenen nivell d’ESO o 
inferior (97,1%). En canvi, entre la població espanyola aquest percentatge es redueix al 80,6%.  

 
 
 
Situació laboral 
Des de l’Ajuntament d’Esplugues s’ofereixen diversos serveis tant d’assessorament a les persones 
treballadores com d’apropament al teixit empresarial local. Els serveis adreçats als joves són, 
principalment, de formació ocupacional i d’assessorament i orientació en la recerca de feina; aquestes 
accions es desenvolupen a través del Centre de Recursos Laborals i Borsa de Treball i a través del 
Centre Municipal de Formació Ocupacional amb la col·laboració de l’Oficina Jove d’Emancipació. 

La Borsa de Treball estableix contactes amb les empreses locals, però sobretot es dedica a la orientació 
per millorar les habilitats en la recerca de feina. Pel que fa al Centre Municipal de Formació Ocupacional i 
l’Oficina Jove d’Emancipació s’ofereixen cursos singulars, tallers d’ocupació. 

 
Població activa 
Cal dir, que 1 de cada 4 persones potencialment actives són joves menors de 30 anys (24,7%). La 
distribució entre homes i dones en edat activa no presenta diferències en cap dels col·lectius.  

Fent servir la mateixa font i data de referència (IDESCAT, padró continu 2010), a Esplugues, el 17,1% de 
la població potencialment activa és de nacionalitat estrangera, una taxa similar a la del conjunt de 
Catalunya (19%), i per sobre de la del Baix Llobregat en conjunt (14%). 

Per edats, a Esplugues entre les persones de nacionalitat estrangera el pes dels més joves és 
significativament superior, ja que el 35,4% té entre 15 i 29 anys, mentre que entre la població espanyola 
aquest col·lectiu és del 23,7%. El mateix succeeix entre la població del conjunt dels territoris. 

En cap territori es detecten diferències rellevants per sexes en aquest aspecte, de tal manera que les 
dones estrangeres potencialment actives són igual de joves que els homes estrangers potencialment 
actius i es diferencien dels seus homòlegs de nacionalitat espanyola en la mateixa mesura. 

 
Taxa d’activitat 
El primer indicador a considerar per tal de contextualitzar la situació dels joves en el mercat laboral és la 
taxa d’activitat, és a dir, la proporció de joves que estan ocupades o aturades en relació a la població de 
16 anys o més. Tal com s’observa a la taula, la taxa d’activitat total d’Esplugues de Llobregat es situa 
lleugerament per sota de la mitjana tant de la comarca del Baix Llobregat com de Catalunya. Aquestes 
diferències amb la resta de territoris poden venir explicats pel relatiu envelliment de la població del 
municipi. 

Quant a l’edat, la població jove té unes taxes d’activitat inferiors (65,6%) però similars entre homes i 
dones, sent la taxa d’activitat màxima entre els 30 i 44 anys (91,5%). 

El ritme de les contractacions a Esplugues és molt similar al del Baix Llobregat en conjunt, però més 
irregular que el que s’observa al conjunt de Catalunya. 
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Taxa d’activitat, 2012. Comparativa territorial30 
 Taxa d’activitat 

 Homes Dones Total 

Esplugues de 
Llobregat 66,31% 54,59% 60,22% 

Baix Llobregat 71,14% 58,64% 64,81% 

Catalunya 69,08% 56,26% 62,48% 

 
 
Contractació registrada 
Una altra variable que permet treure una visio general de la situacio laboral dels i les joves és la 
contractació registrada. Aquesta recull tots aquells contractes que es realitzen durant un any al municipi i 
que queden registrats a les Oficines de Treball de la Generalitat. 

Les contractacions realitzades a Esplugues al llarg del 2012 van ser 6.629 contractes. 

La major part de la contractació que es fa a Esplugues és en el sector serveis (71,7%), si bé aquest 
representa un menor percentatge de l’ocupació que en el conjunt de Catalunya (75,7%) i de l’Àmbit 
Metropolità (79,3%).  

Seguit a molta distància, com el segon sector en ocupació a Esplugues està la indústria (20%) i 
representa un percentatge d’ocupats/ades superior al de la resta de territoris, també per sobre de la 
comarca en conjunt. Igualment, el sector de la construcció ocupa al 8,2% de les persones ocupades 
d’Esplugues, i és un sector amb més pes a aquest municipi que a l’Àmbit Metropolità (5,9%). El pes de 
l’agricultura és molt reduït a tota Catalunya i més encara a Esplugues. 

Afiliació a la seguretat per sectors 2012. Comparativa territorial31 
 

Sector Catalunya Baix 
Llobregat 

Esplugues de 
Ll. 

Serveis 75,7 72,6 71,7 

Indústria 16,1 18,9 20,0 

Construcció 7,0 8,3 8,2 

Agricultura 1,1 0,2 0,0 

Total 100,0 100,0 100,0 

 
 
A Esplugues, el 40% dels i les treballadors/es afiliades al règim general ho són en empreses petites, de 
fins a 50 treballadors/es. Tanmateix, aquest percentatge és inferior al que representa en el conjunt de 
Catalunya (48%). De fet, a Esplugues, el pes de les empreses mitjanes, de 51 a 250 treballadors, és del 
31,7%, força per sobre del que suposa al conjunt de Catalunya. 

Les empreses grans, de més de 250 treballadors ocupen a Esplugues al 28,3% dels afiliats al règim 
general. El pes d’aquest tipus d’empreses assimila el municipi al conjunt de Catalunya i de l’Àmbit 
Metropolità, i el diferencia del Baix Llobregat on aquestes empreses tenen menor pes. 

Finalment, cal valorar quin és el pes de l’afiliació a la seguretat social en regim d’autònom. A Esplugues 
de Llobregat el 18,4% de la població afiliada a la seguretat social ho és en règim especial de 
treballadors/es autònomes, és a dir, per compte propi. 

                                            
30 Font: dades comapatives a partir de DIBA, HERMES, IDESCAT i padró 
31 Font: Elaboració propia a partir dades Idescat. Pla Inclusió Social 
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A Esplugues s’observa certa estacionalitat de les contractacions amb punts de contractació al maig, al 
juliol, i especialment al setembre-octubre. En primer cas, coincidint amb la setmana santa aquest pic és 
més irregular, és a dir pot ser al març o a l’abril. 

Per la seva banda, el pic d’abans de l’agost i de la tardor, setembre-octubre, s’ha anat fent menys intens a 
mesura que el volum de les contractacions s’ha anat afeblint. 

Evolució de les contractacions 2006.2012. Catalunya Esplugues32 
 

 
 
Com és conegut, la crisi econòmica ha generat una radical baixada de les contractacions. Així, l’anàlisi de 
l’evolució de les contractacions indica també, que des de 2006 cada mes s’han fet menys contraccions 
que en el mateix mes de l’any anterior, si bé a Esplugues els fluxos han estat molt particulars. 

Esplugues ha viscut una reducció significativa de les contractacions des de setembre de 2007, amb taxes 
de variació molt altes, és a dir amb fortes reduccions dels contractes realitzats. 

El ritme de decreixement continua en 2010 i 2011 si bé amb les taxes una mica més moderades i amb 
algun mes de recuperació, però sempre amb caigudes més intenses que a Catalunya en conjunt, seguint 
la tònica del Baix Llobregat però també amb més intensitat. En 2012, s’observa certa recuperació en 
febrer i abril. 

Cal dir, que Esplugues ha passat de realitzar 2.224 contractes al gener de 2007, a només 599 en gener 
2012. 

En canvi, per edats sí que s’observen particularitats d’Esplugues. El 40,3% dels contractes es fan a 
menors de 30 anys i el 41,3% a persones entre 30 i 44 anys. Comparant amb l’entorn més proper, 
s’observa que hi ha més contractació a joves, especialment de 25 a 29 anys, i menys contractació de 
persones entre 30 i 44 anys. 

La majoria de contractes que es fan a Esplugues són a persones amb un nivell de formació considerat 
com d’educació general (56,8%). A continuació, se situen els contractes a persones amb formació 
superior (22,0%). La contractació de persones amb formació professional (10%) és força baixa i similar a 
la de persones sense formació (11,2%). 
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En termes comparatius, a Esplugues destaca el pes de la contractació a persones amb estudis superiors 
(22% vs. 16% del conjunt de Catalunya). Tanmateix el percentatge de contractes a persones sense 
estudis i a persones amb formació professional de grau mig és similar al del conjunt de territoris propers. 

Traduint les contractacions en ocupacions, s’observa que a Esplugues la major part de les mateixes són a 
treballadors/es no qualificats (23,4%) i treballadors/es de serveis de restauració, personals, protecció i 
venedors de comerços (20,5%). 

Tanmateix, el percentatge de contractes d’aquestes dues ocupacions és més baix que en el conjunt de 
Catalunya, ja que cal destacar el pes de les següents 4 ocupacions en la contractació d’Esplugues: els 
tècnics i professionals de suport (16,6% vs. 9,8%), els tècnics i professionals científics i intel·lectuals 
(13,8% vs. 10,9%), empleats administratius (11% vs. 8,1%) i els artesans i treballadors qualificats de les 
indústries manufactureres, la construcció i la mineria, llevat dels operadors d'instal·lacions i maquinària 
(9,2% vs. 6,8). 

La durada dels contractes temporals a Esplugues és probablement més llarga que en d’altres territoris, ja 
que el pes dels contractes de menys d’un mes de durada és només del 24,3%, mentre que a Catalunya 
en conjunt és del 36,3%. 

Així, la durada més habitual és de 1 a 6 mesos (44,1%), mentre que el 22,7% són contractes de més de 6 
mesos de durada. Aquest percentatge també és força superior si es compara amb la resta de territoris 
(3,2%) en el conjunt de Catalunya. 

Tanmateix, els contractes de durada indeterminada només suposen l’1,8% dels contractes temporals, 
sent a Catalunya el 35,4%. Per sexes, la temporalitat afecta una mica més a dones que a homes, si bé la 
diferència és petita (83,6% vs. 85,5%). 

Comparant amb la resta de territoris, a Esplugues la temporalitat és especialment baixa entre el col.lectiu 
de 30 a 44 anys (82%), i encara que és superior entre els més joves (88,9%%), també ho és menys que 
en el conjunt de Catalunya (92,2%). 

La temporalitat és especialment baixa en els contractes a persones amb estudis superiors (78,8% vs. 
85,8% a Catalunya en conjunt), especialment quant es tenen estudis de segon i tercer cicle. També és 
inferior que al conjunt de Catalunya i a la resta de territoris, entre les persones amb educació general 
(85%) i les persones amb formació professional (87,5%). Així, a Esplugues la major temporalitat es dóna 
entre els contractes a persones sense estudis o amb estudis primaris incomplets (90,7%). 

En resum, la distribucio del volum de contractacio ha anat variant al llarg del temps en perjudici dels i les 
joves. Aquest grup obte cada vegada menys percentatge de contractes respecte a la resta d’edats. Cada 
vegada els i les joves tenen més contractes temporals i menys indefinits. Aquesta tendència proporciona 
a la situació laboral de la gent jove una inestabilitat i precarietat que condiciona el seu desenvolupament 
personal, i possibilitats d’emancipació. Això queda intensificat mes encara al comparar als i les joves amb 
la resta de la població.  

Expressa una situació laboral en la que els i les joves tenen dificultats importants per disposar 
d’ocupacions estables, alhora que la precarietat d’aquestes s’allarga en el temps. Tal situació, no permet 
a les persones joves establir processos clars i lineals de transició. No es tracta d’una realitat homogènia; 
el gènere i l’origen es desvelen com a condicionants en l’accés al mercat de treball, en detriment, en 
aquest cas, de les dones i de la població immigrada. 

Alhora, la manca d’ofertes laborals i la necessitat de moltes persones d’accedir-hi, comporta que es donin 
casos d’abusos pel que fa a les condicions de treball. 

D’altra banda, la manca de formació i assessorament laboral percebut pels i les joves fa que per 
desconeixement se sentin indefensos/es a l’hora de negociar o defensar els seus drets i/o interessos, en 
especial davant possibles abusos. 

Tal escenari genera una dinàmica negativa en part del col·lectiu jove, derivant a una manca 
d’expectatives, de motivació, de frustració, de bloqueig... 
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Atur registrat 
En relació a l’atur, a Esplugues la taxa global és d’un 15,21%, molt similar a la de la comarca (16,62%) i 
força inferior a la de Catalunya (22,56%). En el cas dels joves, la taxa d’atur se situa al 15,77%. 

Cal tenir en compte que “joves registrats” 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 moltes més les persones joves 
inactives o aturades no registrades. 

Són els i les joves més grans els i les més afectats/des per l’atur, i és així per diversos motius, per una 
part són els qui tenen més necessitats de mantenir-se al mercat laboral, i per l’altra part són la franja 
d’edat més poblada. 

Les taxes d’activitat i d’ocupació són més altes en aquells i aquelles joves que acrediten l’ ESO o els 
Cicles Formatius, doncs en el cas dels i les joves amb Batxillerat o Estudis Universitaris encara es troben 
cursant estudis. En sentit invers, la proporció de població aturada és més alta com menys nivell formatiu. 

Com s’observa en el gràfic següent, des de 2008 l’atur registrat ha experimentat un ritme de creixement 
molt accelerat, que tanmateix a Esplugues és menys intensa, excepte en 2011. 

Evolució de l’atur registrat 2006-201233 

 

 
 
Concretament, al 2012 a Esplugues es registraven 3.504 persones aturades en les oficines del SOC, el 
que suposa el 5% de l’atur registrat al Baix Llobregat. Cal dir però, que el creixement de l’atur ha estat 
tant gran que entre 2006 i 2011 l’atur registrat va créixer un 112,2%. 

Al seu torn, entre la població jove, la taxa d’atur és superior entre homes que dones, mentre que entre la 
població adulta, a partir dels 50 anys, la taxa d’atur és superior entre les dones que entre els homes. 

 Són moltes més les persones joves inactives o aturades no registrats/des. 

 Són els i les joves més grans els i les més afectats/des per l’atur. 

 Les taxes d’activitat i d’ocupació són més altes en joves que acrediten l’ ESO o els Cicles Formatius. 

 La proporció de població aturada és més alta com menys nivell formatiu. 

 En el cas dels joves, la taxa d’atur se situa al 15,77%. 
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 En els darrers anys esta creixent el treball de tipus temporal en la població jove del municipi en 
comparació a la resta de treballadors i treballadores del municipi. 

 L’atur juvenil masculí ha superat el femení per primera vegada des que es disposa de dades. 

 Els i les joves tenen dificultats per disposar d’ocupacions estables, alhora que la precarietat 
d’aquestes s’allarga en el temps. 

 Les polítiques de suport a l’ocupació juguen un paper difícil i tenen un impacte reduït en la major 
incorporació dels i les joves en el mercat de treball.  

 Esplugues de Llobregat disposa de zones comercials  industrials però resulten insuficients per 
absorbir tota la demanda de treball, de manera que la majoria de gent jove busca treball fora.  

 Es donen casos d’abusos pel que fa a les condicions de treball.  

 Manca de formació i assessorament laboral percebut pels i les joves fa que per desconeixement se 
sentin indefensos/es a l’hora de negociar o defensar els seus drets i/o interessos.  

 Tal escenari genera una manca d’expectatives, de motivació, de frustració, de bloqueig... 

 Un bon percentatge de joves immigrats/ades, que sumada a les dificultats del món laboral, s’hi 
afegeix la seva situació irregular.  

 Es fa esment també a la necessitat d’ajustar la formació a l’oferta laboral existent, i fomentar 
l’acompanyament a la inserció laboral –borses de treball- i el suport a l’emprenedoria. 

 
 
 

Emancipació domiciliària 
L’habitatge és un dels temes en què la realitat es fa més dura i contundent. Les reflexions recollides al 
llarg de la diagnosi ho posen en evidència. L’habitatge és inaccessible per la majoria dels i de les joves 
d’Esplugues de Llobregat, com ho és per la majoria del jovent de Catalunya. El de compra per la 
impossibilitat d’accedir a crèdit, però ho és també el de lloguer, no només pels preus de les mensualitats, 
sinó pels requisits d’entrada. 

Tot i que les dades disponibles de l’estudi “Estat de la Joventut 2012” de l’Observatori Catala de la 
Joventut fan referència als joves de Catalunya en general i no als d’Esplugues en particular, els resultats 
d’aquell estudi serveixen per marcar la tendència en la que s’inscriuen els i les joves d’Esplugues en 
relació a l’habitatge. 

Les dades de treball han posat de manifest com la crisi econòmica afecta les condicions laborals dels 
joves i les joves. Com a conseqüència això també dificulta el seu procés d’emancipació, de transició 
residencial. 

Amb l’esclat de la crisi a partir del 2007, quan la taxa d’emancipació va arribar a 33%, cada cop més joves 
van optar per quedar-se a la llar de familiar. Al 2011 la taxa es sitúa en els 27,7 %. Les primeres dades 
trimestrals de 2012 suggereixen que la taxa torna a baixar. 

Paradoxalment l’increment de les dificultats d’emancipació per als i les joves es dóna en un context de 
descens del preu de l’habitatge de nova oferta i el de lloguer. Des del 2006 al 2011 el preu de l’habitatge 
de nova oferta va caure en un 24% i el de lloguer en un 66,6 %.  

Cal destacar que el percentatge de dones joves que viuen emancipades està al llarg de tot el periode 
analitzat uns 10 punts percentuals per sobre el dels homes joves. 

Ara bé per a discriminar segons edat, l’Observatori Catala de la Joventut presenta l’indicador d’esforc 
economic. Aquest relaciona els ingressos dels joves amb el preu mitja d’un habitatge de compra del 
mercat lliure. Segons aquest indicador un jove de 16 a 24 anys necessita 25,9 anys del seu sou complert 
per poder comprar un habitatge mitja, mentre que un de entre 25 a 34 anys necessita invertir 15,5 anys 
del seu sou complert. 
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En els tallers participatius els i les joves argumentaven que el preu de lloguer a Esplugues és molt car, 
fins i tot, com a Barcelona o més encara. Les dades disponibles no permeten fer comparacions amb la 
ciutat comptal.  

El lloguer és evidentment una de les opcions, però no resulta fàcil. No s’afavoreix fiscalment el lloguer a la 
gent jove i cal tenir en compte les pors dels i les propietaris/es a l’hora de llogar els pisos. A aquestes 
dificultats, s’hi suma la manca d’ajudes a l’emancipació. 

S’hi afegeix també, la crisi econòmica, que fa augmentar les dificultats socioeconòmiques, i per tant 
minimitzar les possibilitats d’emancipar-se. Davant d’això molts I moltes joves marxen d’Esplugues a la 
cerca d’habitatge més assequible. 

Accedir a habitatge protegit es valora molt positivament que existeixi i es potenciï, però es produeix la 
incoherència de poder optar a habitatge protegit “gràcies” a disposar de pocs ingressos i haver-hi de 
renunciar per no disposar de crèdit del banc pel mateix motiu. 

Queda com a alternativa no emancipar-se, compartir habitatge, o retornar a viure a casa dels progenitors. 
Sobre aquesta última opció, s’exposa que el retorn dels i les joves inicialment emancipats/es al nucli 
familiar està comportant en algunes ocasions una convivència forçada que assimila la convivència familiar 
a les relacions veïnals.  

Els i les joves van manifestar en diverses ocasions que podria ser interessant tenir en compte les 
particularitats del col·lectiu i tenir una borsa d’habitatge jove, fins i tot a l’hora de construir HPO, amb 
necessitats diferents a les de la població adulta. 

L’anàlisi de l’estructura i les característiques de les llars d’Esplugues permet acostar-nos a les diferents 
tipologies de famílies que existeixen al municipi. A través de les dades del Cens de població i habitatges 
de l’INE, es poden determinar el nombre de famílies monoparentals, el nombre de persones que viuen 
soles o el nombre de llars on hi conviuen parelles amb fills i filles. Malgrat que les darreres dades 
disponibles datin de l’any 2001, a la taula següent s’intueixen algunes tendències del municipi. Així, la 
forma de convivència més freqüent és la de parella amb infants (48,4%), seguida de la de parella sense 
fills/es (21,2%); gairebé un 70% de les llars espluguenques, doncs, estan conformades per parelles, amb 
fills o sense. 
 
Tipus de llars, 200134 
 

 Tipus de llar 

Unipersonal 15,3% 

Parella amb fills i filles 48,4% 

Parella sense fills i filles 21,2% 

Monoparental 9,9% 

Altres (sense nucli, dos nuclis o més) 5,2% 

Total 15.575 llars 

 
 

                                            
34 Font Elaboració pròpia a partir de l’IDescat i del Cens de población i habitatges de l’INE. Pla Local d’Igualtat 
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Habitatges de nova planta acabats 
Una altra dada que permet aproximar-se a la realitat de les llars 
d’Esplugues és el nombre d’habitatges de nova planta acabats en un 
determinat període35. Del 2001 al 2010 es van acabar 1.180 
habitatges al municipi; la majoria d’aquests (65%), però, es van 
acabar durant els primers cinc anys del període (2001-2005). Es 
tracta d’un ritme de construcció moderat tenint en compte la grandària 
del municipi. Donat el context de crisi econòmica, s’identifica a l’any 
2010 una disminució del nombre d’habitatges construïts essent-ne el 
nombre total 23. Així, segons dades del Pla Local d’Habitatge 
d’Esplugues de Llobregat, el municipi disposava, a data de 31 de 
març de 2010, d’un parc de 18.938 habitatges36. Es constata un ritme 
de creixement força moderat (5,4%), en relació al creixement 
experimentat al conjunt de Catalunya al mateix període (17%).  
Pel que fa al preu de l’habitatge al municipi, se situa, de mitjana, a 
3.519,74 � per m2. Cal destacar, a més, que Esplugues compta amb 
una Oficina Local d’Habitatge i una Oficina d’Emancipació específica 
per a joves. A través d’aquestes oficines, s’han realitzat diverses 
promocions d’habitatge de protecció oficial a diferents zones del 
municipi: 

 Sant Llorenç, amb 120 habitatges de règim general 

 Pere Peregrí, amb 20 habitatges de règim general 

 Plaza & Janés, amb 50 habitatges concertats 

 Isidre Martí, amb 16 habitatges de lloguer per a joves 

 Pep Ventura, amb 28 habitatges de lloguer per a joves 

 Gaspar Fàbregas, amb 20 habitatges de lloguer per a joves 

 

 L’habitatge és inaccessible per la majoria dels i de les joves d’Esplugues de Llobregat. 

 El de compra per la impossibilitat d’accedir a crèdit, i el de lloguer, no només pels preus de les 
mensualitats, sinó pels requisits d’entrada. 

 A aquestes dificultats, s’hi suma la manca d’ajudes a l’emancipació. 

 S’hi afegeix, també, la crisi econòmica que fa augmentar les dificultats socioeconòmiques, i per 
tant menors les possibilitats d’emancipar-se.  

 Molts i moltes joves marxen d’Esplugeus a la cerca d’habitatge més assequible. 

 Cada cop més joves opten per quedar-se a la llar de família.  

 L’increment de les dificultats d’emancipació per als i les joves es dóna en un context de fort 
descens del preu de l’habitatge de nova oferta i el de lloguer. 

 Del 2001 al 2010 es van acabar 1.180 habitatges al municipi. 

 Donat el context de crisi econòmica, s’identifica a l’any 2010 una disminució del nombre 
d’habitatges construïts essent-ne el nombre total 23. 

 
 
 

                                            
35 Font: elaboració propia a partir dades d’HERMES 
36 Font: Pla Local d’Habitatge Esplugues de Llobregat, 2010 

Any 
Nº certificats 

de fi d’obra 

2010 23 

2009 217 

2008 79 

2007 41 

2006 56 

2005 89 

2004 100 

2003 202 

2002 126 

2001 247 

Total 1.180 
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Participació 
La participació és molt complexa de mesurar ja que no existeixen dades oficials que les quantifiquin. 
Malgrat tot, s’ha  valorat com un àmbit important alhora de realitzar l’anàlisi de la realitat juvenil del 
municipi d’Esplugues. 

Com s’ha posat de manifest en apartats anteriors la presència d’entitats juvenils no és menysprable amb 
10 entitats pròpiament juvenils que representen el 7,1%  de les entitats del municipi.  

Els i les participants en es grups de treball i l’enquesta assenyalen que són molts i moltes els i les joves 
que s’impliquen o que participen en altres tipologies com les entitats, culturals, clubs esportius o grups no 
constituïts formalment, la qual cosa contribueix a la dinamització del propi col·lectiu. 

Algunes de les aportacions fan referència a la manca d’espais propis per a les entitats i joves no 
associats, com de la manca de coordinació i trobada de les entitats. S’afegeix la manca d’eines de difusió 
que permetin centralitzar l’agenda d’activitats local, no només municipal.  

Pel que fa a la participació dels i les joves en l’espai públic, en la dinamització del propi col·lectiu, en la 
implicació en la comunitat, se’n deriven diferents reflexions. Per una banda es recull una manca 
d’implicació general del col·lectiu jove, que s’atribueix a una certa tendència social, però també al 
desconeixement, a la manca de promoció de la participació i a la manca d’autonomia personal. Expresen 
que la participació existeix, però en la majoria dels casos com a usuaris/àries, en pocs casos amb 
implicació o participació activa. 

Per altra banda, els i les joves exposen que hi ha dificultats per part de l’administració i/o els adults per 
dur a terme les iniciatives del jovent. La imatge que es té dels i les joves no sempre els beneficia ja que 
es parteix de determinats estereotips de part de la població adulta vers el col·lectiu jove, a qui s’atribueix 
en ocasions falsos o poc fonamentats problemes de seguretat.  

Per últim, hi ha una manca d’espais de participació en els que els i les joves tinguin capacitat real de 
presa de decisions i des dels quals es pugui fomentar la cultura de la participació. 

Lligat de forma directa amb la participació, es fa esment a la manca de capacitat del col·lectiu jove per 
incidir en l’oferta cultural o per promoure i endegar les seves pròpies iniciatives i autogestionar les seves 
pròpies activitats culturals. En aparença, es prioritza l’exhibició per davant de la creació. 

De les aportacions dels i les joves, es recull que existeixen pocs espais polivalents on es puguin fer 
activitats, així com un espai de joves més cèntric. 

Al respecte de l’oferta, es considera que l’actual oferta cultural i d’oci d’Esplugues no arriba a tothom –o 
no interessa- i que cal diversificar-la per evitar la tendència a l’oci de consum del cap de setmana. Alhora, 
ampliar els perfils de joves a als que s’arriba, sobretot per arribar al public més jove. 

La difusió és també un dels aspectes que ha suscitat diverses reflexions i més aportacions negatives. La 
informació no arriba prou bé a la ciutadania, que tampoc coneixen els espais culturals i juvenils del 
municipi. Manca aparentment d’una eina o format de fàcil accés i de referència per al col·lectiu jove que 
centralitzi l’oferta d’activitats lúdiques del municipi. 

Les pròpies entitats reconeixen que no hi ha prou connexió entre elles a l’hora de dissenyar i difondre una 
oferta cultural i d’activitats que podrien ser d’interès tant pels i per les joves com per la ciutadania en 
general. 

Especialment en l’aspecte cultural, però en general en altres aspectes vinculats a l’oci, cal tenir molt en 
compte la influència de Barcelona i l’Hospitalet de Ll. com a pol important d’atracció. Esplugues està molt 
ben comunicat amb Barcelona a través dels diferents transports públics (metro, tranvía, bus…). Això 
comporta que en aspectes com l’oci, la cultura, el treball, l’educació o fins i tot la participació, sigui 
important considerar la gran influència que exerceix la capital i la seva gran oferta d’activitats i serveis. 

 Les entitats juvenils representen el 7,1%  de les entitats del municipi. 

 Molts i moltes els i les joves participen en altres tipologies com les entitats, culturals, clubs esportius o 
grups no constituïts formalment 
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 Manca d’espais propis per a les entitats i joves no associats que  s’afegeix a la manca de coordinació 
i trobada de les entitats. 

 Una manca d’implicació general del col·lectiu jove seguint la tendència social, però també al 
desconeixement i promoció de la participació activa. 

 Es prioritza l’exhibició per davant de la creació 

 Existeixen pocs espais polivalents on es puguin fer activitats, així com un espai de joves més cèntric. 

 Es considera que l’actual oferta cultural i d’oci d’Esplugues no arriba a tothom  i que cal diversificar-la 
ampliant els perfils de joves, sobretot per arribar al public més jove. 

 La informació no arriba prou bé a la ciutadania, que tampoc coneixen els espais culturals i juvenils del 
municipi, així com una eina fàcil accés que centralitzi l’oferta d’activitats lúdiques del municipi. 

 Cal tenir molt en compte la influència de Barcelona i l’Hospitalet de Ll. com a pol important d’atracció 
d’oci. 

 
 

Salut 
Durant la joventut i per tractar-se d’un moment important en el desenvolupament físic, emocional i social 
de les persones és important treballar l’adquisició d’hàbits saludables. La implicació de les famílies, el 
treball de prevenció, el coneixement del cos, el treball emocional, el coneixement dels recursos de suport, 
la formació dels i les professionals, la coordinació de recursos... són algunes de les idees recollides amb 
l’objectiu de millorar l’atenció que es presta a la salut del col·lectiu jove. 

De la informació recollida se’n deriva que respecte la salut, els i les joves d’Esplugues,no tenen més 
problemes que la joventut d’altres municipis, la qual cosa no implica la necessitat de treballar certs 
aspectes relacionats amb aquest àmbit. 

Esplugues compta amb dos Centres d’Atenció Primària: el de Can Vidalet i el Lluís Millet. A banda 
d’aquests dos centres, té una desena d’equipaments més (tant públics com privats), en l’àmbit  de la 
salut: 

 CAS Fontsanta, centre de seguiment i rehabilitació de persones drogodependents, incloent 
l’alcoholisme i el tabaquisme; 

 Centre de tractament per l’alcoholisme; 

 Espai lúdic per a la gent gran Parc dels Torrents, un circuit de salut a l'aire lliure constituït per 
diferents mòduls d'activitat per treballar les facultats físiques i sensorials; 

 Hospital de dia Sant Joan de Déu; 

 Hospital Infantil Sant Joan de Déu; 

 Serveis Sociosanitaris de Sant Joan de Déu; 

 Serveis de Salut Mental de Sant Joan de Déu; 

 Institut Freedman, un centre d'acolliment mixt per a persones amb deficiències psíquiques; 

 Clínica Diagonal; 

 Clínica Guadalupe; 

 Hospital Moisès Broggi (Sant Joan Despí), que també dóna cobertura al municipi. 

A banda d’aquests equipaments sanitaris, Esplugues també disposa del Servei de Sanitat Municipal de 
l’Ajuntament, que és l’encarregat de dirigir i gestionar els serveis de salut pública municipals i de vetllar 
per la salut de les persones. El Servei de Sanitat promou diverses actuacions per promocionar la salut a 
la ciutat. Les actuacions que duen a terme, tot i anar destinades a totes les franges d’edat, tenen en 
compte les característiques específiques d’alguns col·lectius com el de la joventut i, motiu pel qual es 
treballa transversalment amb el departament de Joventut. 
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Addiccions 
L’Ajuntament compta, des del 2010 amb un Pla Local de Prevenció de Drogodependències que marca els 
objectius i les mesures a seguir per prevenir el consum de drogues entre la població. Arrel del Pla, es 
duen a terme diverses accions tant destinades a la població en general com a la joventut del municipi. 

Es percep que cada vegada l’accés i el consum és més precoç, i per tant es considera necessari treballar 
aquest aspecte. En el consum de drogues legals hi ha molta tolerància, es dóna poca importància al risc 
del consum de begudes alcohòliques. Es detecta que el col·lectiu de risc són menors d’edat que inicien 
consum d’alcohol, cànnabis i tabac als 12-13 anys, amb una gran tolerància per part dels adults. Sobretot 
es constata que ha augmentat el consum en joves en el temps lliure i caps de setmana i estiu. 

Si atenem a la taxa per cada 1000 hab. destaca el pes dels casos declarats per cànnabis a Esplugues37. 
D’aquesta manera cal valorar el paper que han de jugar les actuacions en l’àmbit de Salut Pública per a la 
prevenció de drogodependències.  

Inici de tractament segons droga principal que el motiva. Comparativa territorial.%.2009 

Substància principal Catalunya Baix 
Llobregat 

Esplugues de 
Llob. 

Alcohol 44,5 49,8 40,5 
Cocaïna 25,5 24,7 22,8 
Cànnabis 7,2 7,5 21,5 
Heroïna 12,9 12,4 10,1 
Tabac 6,1 2,4 3,8 
Resta 3,7 3,2 1,3 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 

 
Les dades assistencials del 2009 i 2010 del CAS Fontsanta i el CT de Can Vidalet indiquen que 38 les 
demandes de tractament per cànnabis en menors d’edat i joves fins a 29 anys va en augment. És la 
tercera droga després de l’alcohol i la cocaïna. Els joves menors d’edat i les seves famílies demanen 
tractament a partir del protocol de commutació de la multa per consum a la via pública i per derivació dels 
centres escolars. També existeix un alt percentatge de persones que vénen per iniciativa pròpia (37%). 

Per un altre costat, segons l’informa de l’observatori a Catalunya sobre oci nocturn en els joves (2008), 
extreu les següents conclusions:” entre els factors que potencien l’augment de les sortides nocturnes, 
trobem: una major disponibilitat de temps i diners, la necessitat de relacionar-se, el fet d’utilitzar la festa 
com a principal canalitzador d’emocions i tenir adquirides poques responsabilitats socials. Entre els 
factors que potencien la disminució de la freqüència i la intensitat de les sortides nocturnes trobem: tenir 
parella –especialment els nois-, adquirir més responsabilitats socials mitjançant la família o la feina i 
realitzar d’altres activitats d’oci”. 

Els últims anys des de l’Ajuntament s’ha prioritzat el treball als instituts, focalitzant en els tallers amb els 
alumnes de secundària, per introduir una cultura preventiva en l’equip docent i directiu del centre, 
realitzant tallers específics de prevenció de drogues (informació sobre les drogues, autoestima i drogues, 
pressió de grup, tabac i alcohol, valors i drogues) i tallers de promoció de la salut (prevenció de 
l’assetjament escolar,resolució de conflictes a l’aula, comunicació positiva i expressió d’afecte, les normes 
i els límits). Això ha donat com a resultat un vincle important amb els equips docents, equips d’orientació 
psicopedagògica i els equips directius dels instituts, amb els quals amb els anys s’ha realitzat un treball 
de confiança i d’interdisciplinarietat i col·laboració mútua.  

També s’ha tingut en compte el treball en xarxa amb els professionals externs, com EAP d’Educació de la 
Generalitat, tècnics municipals (Salut Pública, Benestar Social, Educació, Joventut), infermeres de Salut i 
Escola de l’Institut Català de la Salut. S’ha donat prioritat a la creació del protocol d’intervenció en la 
detecció precoç d’alumnes consumidors, creat amb els EAP de la zona i avalat per Inspecció d’Educació 
de la Generalitat, treballant institut per institut amb els equips directius i docents per implementar aquest 

                                            
37 Font:  Indescat i departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Pla Local de Prevenció de  drogodependències 
38 Font: Pla Local de Prevenció de Drogodependències d’Esplugues de Ll. 
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protocol en el seu règim intern, realitzant la coordinació per a les derivacions amb la unitat funcional CAS-
CSMIJ per a menors consumidors. 

 
Sexualitat 
Malgrat la informació existent, aquesta resulta encara insuficient; en general manca informació sobre salut 
sexual, reproductiva, i en concret, sobre les conductes de risc, l’ús dels mètodes de prevenció, etc. En els 
grups de treball i les enquestes els i les joves expresen que  tot i que existeix informació, aquesta no 
s’interioritza o bé és insuficient sobretot en informació sobre salut sexual, i l’ús de mètodes de prevenció 
de malalties de transmisió sexual. 

Al igual que succeix amb l’àmbit de les addiccions, es duu a terme un programa d’activitats de 
sensibilització i de informació per als i les alumnes dels intituts del municipi. Aquest programa de 
informació es fa extensiu als equipaments juvenils amb punts temàtics en relació a la prevenció de 
malalties de transmisions sexuals, l’afectivitat dins de la parella, l’autoconeixement. 

 
Esport 
L’esport com a eina de promoció de la salut ha estat, en els darrers anys, una política que l’Ajuntament ha 
implementat a través de la construcció d’equipaments esportius i a través de programes de foment de 
l’activitat física. 

Esplugues es caracteritza per una elevada i variada pràctica esportiva. Segons informa el web municipal, 
un 68% de la ciutadania practica algun tipus d’activitat física almenys un cop a la setmana. Els joves 
entre els 16 i els 30 anys que practiquen esport representen un 49 % de la població. Es tracta 
d’un percentatge força elevat que s’explica per la varietat d’esports que es poden practicar a la ciutat: 25 
esports diferents. A aquesta dada cal afegir-hi que actualment hi ha 29 entitats o associacions dedicades 
a l’esport a Esplugues. S’identifica que no hi ha àmplies diferències entre homes i dones, però que hi ha 
pràctiques més afins als homes i altres a les dones. 

Tanmateix existeix la preocupació per l’abandonament de la pràctica esportiva a l’adolescència, 
especialment entre les noies. Es manifesta que cal habilitar accions perquè aquest trencament no sigui 
tant acusat, sobretot en el cas de les adolescents d’entre 12 i 18 anys. Caldria plantejar pràctiques més 
en la línia del que busquen les adolescents, potser treballant més l’aspecte recreatiu i relacional vinculat 
amb la salut i l’esport, i no tant el competitiu. 

S’ha de tenir en compte que els i les adolescents tendeixen a les activitats menys reglades i més lliures, 
per això sovint abandonen la pràctica en clubs, els quals requereixen un grau elevat de compromís. En 
aquesta línia, es van habilitar una sèrie d’espais destinats a la pràctica lliure: circuits de bici, pistes, 
skateparc, etc. 

Els reptes de cara al proper Pla de Joventut en l’àmbit de l’esport, doncs, hauran d’actuar en la cerca d’un 
model que permeti amortir l’abandonament de la pràctica esportiva entre els i les adolescents. 

 
Alimentació 
Malgrat que es posa en evidència que hi ha força consum de menjar ràpid, no hi ha una conclusió clara 
de fins a quin punt l’alimentació (o la mala alimentació) és un problema pel col·lectiu jove; tot i això, hi ha 
unanimitat a l’hora de considerar que cal afavorir hàbits d’alimentació saludable, conscienciar el col·lectiu 
jove de la seva importància i vetllar per aquells i aquelles joves amb problemes o trastorns vinculats.  

En aquesta línia, des del departament de Salut es realitzen campanyes de prevenció i sensibilització 
sobretot en relació als transtorns alimentaris. Aquestes van adreçades als adolescents dels instituts i a les 
seves famílies. 

 Es realitzen campanyes de prevenció i sensibilització en relació a adicions, als transtorns alimentaris, 
sexualitat i hàbits saludables. 

 Els i les joves d’Esplugues no tenen més problemes que la joventut d’altres municipis. 

 El Servei de Sanitat promou diverses actuacions per promocionar la salut a la ciutat. 
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 L’Ajuntament compta, des del 2010 amb un Pla Local de Prevenció de Drogodependències 

 Cada vegada més l’accés i el consum és més precoç. Es detecta que el col·lectiu de risc són menors 
d’edat que inicien consum d’alcohol, cànnabis i tabac als 12-13 anys. 

 El cannabis és la tercera droga després de l’alcohol i la cocaïna 

 S’ha prioritzat el treball als instituts, focalitzant en els tallers amb els alumnes de secundària, per 
introduir una cultura preventiva realitzant tallers específics de prevenció de drogues i tallers de 
promoció de la salut. 

 Tot i que existeix informació, aquesta no s’interioritza o bé és insuficient sobretot en informació sobre 
salut sexual, i l’ús de mètodes de prevenció de malalties. 

 Els joves entre els 16 i els 30 anys que practiquen esport representen un 49 % de la 
població. 

 Abandonament de la pràctica esportiva a l’adolescència, especialment entre les noies. 

 Els i les adolescents tendeixen a les activitats menys reglades i més lliures. 
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ANÀLISI QUALITATIVA 
 
Procés participatiu 
La participacio s’ha constituit com a objectiu en sí mateix en el marc de l’elaboració d’aquest Pla Jove 
motiu pel qual s’ha fet una aposta per fer una diagnosi participativa. A continuacio es detalla aquest 
procés, per posteriorment mostrar la síntesis dels resultats. 

Les eines emprades per fer la diagnosi participativa han estat les següents: 

Audiència pública: En el marc de l’Audiència Publica, adreçada a alumnes de quart de l’ESO dels 
centres educatius, s’han realitzat sessions de treball on a través de diverses dinàmiques de treball, es 
recollien les visions i percepcions que tenen els joves respecte el seu municipi (educació, treball, salut, 
lleure, participació, oci, etc.).   

Es van realitzar sessions amb  alumnes de 4rt de l’ESO dels següents centres: 

 Institut Joanot Martorell. 

 Institut  Mallola 

 Institut Severo Ochoa 

 Institut Blume 

El procés es va iniciar al gener del 2013 i va finalitzar al juny amb la presentació, per part dels propis 
joves, de propostes a l’equip de govern. Vàren participar  240 joves. 

Sessions de treball amb joves associats. 21 de febrer de 2013. Espai Jove Remolí. Les entitats tenen 
un pes important en la dinamització del col·lectiu jove i del municipi en general, ja que tenen un contacte 
directe amb el col·lectiu jove i la realitat de la ciutat, i per tal motiu, es va considerar imprescindible 
comptar amb l’opinió dels i les joves associats/des. 

Es va fer una sessió de treball amb les entitats juvenils del municipi  i amb els responsables de joventut 
dels partits polítics a través del Consell Joventut ampliat.   Aquesta sessió tenia per objectiu presentar el 
projecte del Pla Jove a aquest sector juvenil i treballar conjuntament per tal de saber quines són les seves 
percepcions de la realitat juvenil en el municipi.  

Sessions de treball amb joves no associats. 26 de febrer i 3 març de 2013. Oficina Jove 
d’Emancipació. L’objectiu d’aquestes sessions era contrastar les visions recollides fins el moment i 
recollir les percepcions dels joves que no formen part de cap associació ni són usuaris d’equipaments 
juvenils. Per recollir aquestes visions es van dur a terme una dinàmica a l’Oficina Jove d’Emancipació. A 
banda d’aquesta sessió es va realitzar una sessió amb una dotzena de joves que lideren algunes accions 
juvenils al municipi  tant des de la seva pròpia entitat com per iniciativa pròpia. 

Sessions de treball amb alumnat de l’institut Severo Ochoa. Gener i febrer de 2013. Institut Severo 
Ochoa. L’objectiu d’aquestes sessions era recollir la visió de la realitat juvenil del municipi dels alumnes 
del centre. Per recollir aquestes visions es van dur a terme dinàmiques grupals desenvolupades per 
alumnes de primer d’Animació Sociocultural de l’institut. 

Entrevistes individuals. desenbre 2012. L’alumnat de 1r d’Animació Sociocultural de l’Institut Severo 
Ochoa d’Esplugues van realitzar un seguit d’entrevistes individuals per tal de detectar quines són les 
inquietuds, necessitats i mancances del jovent no associat d’Esplugues de Llobregat. 

Web i xarxes socials. Eina per a als i les joves que fan ús de les xarxes social, i/o aquells que no han 
pogut participar en els tallers. S’ha generat espais per poder aportar opinions i propostes al web 
www.esplujove.net, al facebook (www.facebook.com/esplujove) o al twitter (#Esplujove). 

Enquesta jove. S’ha realitzat una enquesta orientada a recollir informació sobre la realitat i les 
necessitats de les persones joves d’Esplugues de Llobregat i a conèixer la valoració de les polítiques i 
serveis de l’Ajuntament. S’han recollit un total de 150 respostes de persones de 13 a 35 anys. 
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Durant aquest procés s’ha convidat a participar a totes aquelles persones joves o que tenen una relació 
estreta amb el col·lectiu jove: 

 Tots els joves de la ciutat 

 Consell Municipal de la Joventut 

 Associacions i col•lectius de joves 

 Departaments de l’Ajuntament que treballen amb joves 

 Regidors de l’equip de govern 

 Dinamitzadors  

 Alumnat primer Animació Sociocultural Ins. Severo Ochoa 

 Joves participants de l’Audiència Pública 

 Usuàris i usuàries de l’Espai Jove Remolí i Oficina Jove d’Emancipació 

Per actualitzar el Pla Jove s’han proposat espais de recollida de les aportacions visions de les persones 
joves i agents socials per poder captar les diferents realitats dels joves. També s’han facilitat espais per 
fer propostes sobre projectes i actuacions que desitjaven pogués recollir el nou pla jove. 

El procés participatiu es va iniciar al desembre de 2012. Durant tot el mes de gener es va convidar a la 
gent jove per realitzar l’enquesta que es va repartir als instituts, equipaments juvenils i es podia 
descarregar del web jove. 

En paral·lel es va iniciar l’Audiència Pública amb alumnes de quart de l’ESO. Aquest procés s’ha 
desenvolupant en diferents fases: diagnosi i propositiva. Es va culminar al maig amb la presentació a 
alcaldia  i regidoria del treball elaborat durant aquest mesos. 

Durant els mesos de febrer al març,  s’han fet diferents tallers de participacio, tant per a joves associats 
com els no associats. Així mateix, es va obrir espais de participació a les xarxes per recollir les opinions i 
propostes dels joves. 

Tot el procés s’ha documentat, s’han realitzat retorns a tots els participants i s’ha generat un document 
annex amb totes les aportacions i tota l’essencia de cada una de les accions participatives, tambe 
il·lustrat amb fotos.  

 

Metodologia 
En tots els espais de participació s’han abordat les mateixes tematiques estructurades a partir dels tres 
eixos: emancipació, oci cultura, i participació.  

Entrevistes 

En el procés de la diagnosi es va comptar amb alumnat de 1r d’Animació Sociocultural de l’Institut Severo 
Ochoa d’Esplugues per realitzar entrevistes individuals per tal de detectar quines són les inquietuds, 
necessitats i mancances del jovent no associat d’Esplugues de Llobregat. A l’entrevista realitzada s’hi van 
tractar com a grans temes; treball i estudis, vocació i interessos, amistats, oci i oci nocturn, addiccions, 
política, diners, problemes, angoixes i visions de futur. 

Es van realitzar 19 entrevistes a una mostra de joves de 18 a 25 anys sense vinculació al món associatiu 
de la ciutat. 

 

Tallers participatius 

Per garantir partir dels mateixos eixos de treball i fer una anàlisi comparativa la metodologia emprada en 
els tallers ha estat sempre la mateixa. 
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Mitjançat petits grups de treballs analitzaven el mapa del municipi i identifiquen els espais de trobada dels 
i les joves. Després en plenari es va reflexionar sobre el motiu pel qual es troben allà, si hi ha 
inconvenients pel col·lectiu jove i/o per a la resta de la ciutadania. 

Posteriorment es passava  a reflexionar sobre les necessitats dels i les joves i les polítiques de joventut. 
S’organitzaven tres grups de treball per tractar els següents temes: 

 Emancipació: formació, ocupació i habitatge 
 Participació  
 Cultura i Oci  
 En els tres àmbits s’aprofundia sobre: 

 La realitat de la joventut  a Esplugues 

 Què ha de fomentar la política local de joventut 

 Grau d’assoliment dels objectius en el moment actual 

En paral·lel l’alumnat de primer d’Animació Socio Cultural de l’institut Severo Ochoa va realitzar 7 tallers a 
grups de 1er a 4rt d’ESO, batxillerat i cicles del mateix institut. Van seguir el guió emprat a l’entrevista i 
van abordar els següents temes; treball i estudis, vocació i interessos, amistats, oci i oci nocturn, 
addiccions, política, diners, problemes, angoixes i visions de futur. 

 

Audiència Pública 

A continuació s’exposa el pla de treball que es va seguir per a la realització de l’Audiència Pública en la 
que varen particpar l’alumnat de 4rt de l’ESO. 

SESSIÓ FASE PROJECTES/ACTIVITATS ACTORS DATES 

FASE I. INFORMATIVA 

1ª SESSIÓ 
AULA  

Dinamització 

Presentació projecte als alumnes. Suggeriment: que els i les alumnes 
participants al curs anterior interactuïn amb els alumnes de 4t per 
explicar la seva experiència. 

Mapa de recursos municipals en matèria de joventut (document)  

Elecció de representants 

Alumnes 4t  

Professorat  

Empresa 
/Ajuntament 

Finalització: 
15 de 
febrer 

FASE II. DIAGNOSI 

2ª SESSIÓ 
AULA  

Dinamització 

 

Compartir el document provisional de la diagnosis (resultat buidatge 
enquestes, ...)  

Detectar necessitats  

Debat 

Alumnes 4t  

Professorat  

Empresa 
/Ajuntament 

Finalització  

1 de març 

1º TROBADA 
INTERCENTRES 

 

Motivació i rol del representant  

Posada en comú de les necessitats identificades  

Debat i consens 

Representants 
alumnes 
Professorat 
Empresa  

Ajuntament 

6 de març  

Horari de 
matí 

 

FASE III. PROPOSTES 

3ª SESSIÓ 
AULA  

Dinamització 

 

Paper rellevant del representants:  

Retorn al seu grup – aula dels resultats de la trobada intercentres  

Compartir resultats document identificació necessitats (per àmbit)  

Pluja d’idees (per àmbit del document de necessitats) /criteris de 
priorització  

Debat  

Elaboració proposta per grup-aula 

Alumnes 4t  

Professorat  

Empresa 
/Ajuntament 

 

Finalització 
15 de març 

 

4ª SESSIÓ 
AULA 

dinamització 

Pluja d’idees (per àmbit del document de necessitats) /criteris de 
priorització  

Debat  

Elaboració proposta per grup-aula 

Alumnes 4t  

Professorat  

Empresa 
/Ajuntament 

Finalització 
12 abril 
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2ª TROBADA 
INTERCENTRES 

 

Motivació i rol del representant  

Posada en comú de les propostes dels grups-aules 

Priorització segons criteris  

Debat i consens 

Document definitiu propostes 

 

Representants 
alumnes 
Professorat 
Empresa  

Ajuntament 

17 d’abril 

SESSIÓ AULA 

PROFESSORAT 

Paper rellevant dels representants 

Retorn al seu grup aula dels resultats de la trobada intercentres 

Compartir resultats del document “definitiu” propostes prioritzades 

Alumnes 4t  

Professorat  

/Ajuntament 

 

 

FASE IV. SEGUIMENT 

3ª TROBADA 
REPRESENTANTS 

Participació dels representants a altres focus – grups (sessions de 
treball amb actors implicats en el desenvolupament del Pla)  

Seguiment  

Alumnes 4t  

/Ajuntament 

 

Abril/maig 

Audiència  
pública amb 
l’Alcaldessa i 
Equip de 
Govern 

Presentació dels resultats al Consistori 

Alumnes 4t  

Professorat  

Empresa 
/Ajuntament 

Altres agents 

17 de maig 

 

Resultats 
A continuació es presenten els resultats de l’analisi participada, de la realitat juvenil d’Esplugues de 
Llobregat. Aquest resultats s’han obtingut en base al creuament de tota la informació recollida en els 
tallers de participació, l’audiència pública, més les aportacions fetes en linia. Es presenten en forma de 
llistat i classificats segons proposta dels eixos del futur Pla Jove. Així mateix, les expressions relaitzades 
pels participants es presenten entre cometes mantenint la literalitat de la mateixa. 

 

Emancipació, autonomia 
Educació  

Dificultats Propostes 

 Dificultats d’accés als estudis per l’elevat  cost 
de la formació post obligatòria. En aquesta 
línia expresen la mancança de beques 

 Augmentar l’aportació a beques per a estudis, 
facilitiant l’accés a aquells joves que per 
situacions socioeconòmiques no poden 
accedir a estudis post obligatoris, així com als 
i les joves amb uns resultats acadèmics alts. 

 No hi ha consens en relació a l’oferta 
formativa del municipi. Alguns participants 
valoren que hi ha una oferta limitada i d’altres, 
pel contrari, exposen que l’oferta és variada i 
sobretot en relació als cicles de grau mig i 
superior al comptar al municipi amb l’Institut 
Severo Ochoa. Tot i així, si que detecten la 
manca d’accés a Batxillerat artístic. 

 Millorar la informació relativa a l’oferta 
formativa no només d’Esplugues de Ll. sinò 
del conjunt del territori.  

 Augmentar l’oferta de cicles formatius i CIFO 

 En general, la valoració en relació al 
coneixement d’idiomes és molt negativa. 
Expresen que el nivell és molt baix i que no es 
disposa d’una oferta àmplia de formació en 

 .Ampliar l’oferta formativa en relació a idiomes 
(iniciació, conversa...) amb professionals 
qualificats. 
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idiomes. En aquest aspecten valoren que s’ha 
d’ampliar l’oferta d’intercanvis a l’estranger per 
ampliar el coneixement d’idiomes, sobretot, en 
llengua anglesa. Desconeixen el servei 
d’orientació de mobilitat internacional, motiu 
pel qual troben a faltar informació sobre els 
programes de mobilitat existents. 

 Ampliar els intercanvis a nivell europeu en 
l’àmbit dels instituts per poder millorar el 
coneixement d’idiomes. 

 S’evidencia una manca d’informació sobre els 
itineraris formatius i orientació acadèmica. 

 Creació d’un servei d’orientació i 
assesorament en formació 

 Concertar visites a les universitats i 
complementar-les amb xerrades d’exalumnes 
dels instituts per explicar la seva experiència. 

 Falta més informació sobre com accedir a 
intercanvis i programes de mobilitat 
internacional. 

 Apropar un orientador especialitzat en 
mobilitat internacional als instituts per orientar 
i informar als alumnes sobre els recursos 
existents i possibilitats per formar-se, treballar, 
fer voluntariat o viatjar a l’estranger. 

 Realitzar més intercanvis oberts a tots els i les 
joves del municipi. 

  Ampliar el servei d’aules d’estudi sobretot en 
periodes d’examens, tant a nivell d’espais com 
d’horari. 

  Millorar la connexió wifi en els equipaments 
municipals incloent els juvenils i aules 
d’estudis 

Ocupació  

Dificultats Propostes 

 La situació actual de crisis ha agreujat l’accés 
al món laboral dels joves augmentant les 
dificultats per obtenir una primera feina i 
l’estabilitat laboral. 

 Ampliar l’oferta de formació i recursos per 
trobar feina, així com programar formacions 
específiques per als i les joves del municipi, ja 
siguin de tipologia ocupacional com d’altres, 
adquirin conexiements i titolacions. 

 Manca d’ofertes de feina.  Fer un estudi sobre filons d’ocupació a 
Esplugues. 

 Afebliment de la família com a matalàs 
econòmic 

 

Habitatge  

Dificultats Propostes 

 Manca d’ajuts econòmics.  Crear ajuts públics per llogar o compartir 
habitatge per gent jove. 

 Construir o habiliar pisos de lloguer social amb 
caràcter transitori per als i les joves que volen 
emancipar-se. 

 Elevat preu de l’habitatge sobretot al municipi. 
Problemàtica que s’afegeix a les dificultats per 
l’obtenció de crèdits hipotecaris. 

 Crear una borsa d’habitatge compartit, així 
com de lloguer per millorar les condicions tant 
contractuals com econòmiques. 

 Els habitatges que majoritàriament es  Promoure la construcció d’habitatges més 
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construeixen són de grans dimensions pensat 
en famílies i no s’adeqüen a les necessitats 
dels joves que volen emancipar-se per 
primera vegada. 

afins a les necessitats dels joves. 

  Crear un servei d’assessorament  tant per 
orientar en la recerca d’habitatge, com 
d’aspectes contractuals, així com de mediació 
entre llogueters i/o persones que 
comparteixen habitatge. 

Salut i addicions  

Dificultats Propostes 

 Manca d’informació sobres aspectes de salut 
(consums, alimentació, sexualitat...). 

 Ampliar la informació sobre salut sobre 
sexualitat, alimentació, consum de drogues, 
autoestima. 

  Disposar d’assessorament personal sobre 
temes de salut. 

Mobilitat   

Dificultats Propostes 

 El fet que Esplugues estigui tant ben 
comunicada amb Barcelona, Cornellà, 
l’Hospitalet... implica una fuita comercial 
important que té una incidència directa en 
l’empobriment del teixit comercial. Aquest es 
limita al comerç de proximitat i a l’activitat de 
dilluns a dissabte pel matí.  

 

 Les comunicacions no són sempre les 
adecuades ja que hi ha dificultat d’accés al 
transport en determinats barris del municipi. 
Aquesta situació dificulta l’accés a certs 
equipaments ja que es troben centralitzats.  

 

 Només el barri de Can Vidalet compta amb 
metro, això fa que les poblacions de la resta 
de barris es trobin pitjor comunicades per 
arribar a determinats punts de la ciutat de 
Barcelona o altres municipis on molts joves 
estan estudiant o treballant. 

 

 Falta ampliar la freqüència i recorregut del 
Esplu Bus. 

 

Medi ambient  

Dificultats Propostes 

 Expresen la necesssitat de fer més 
campanyes de sensibilització sobre la 
recollida selectiva d’escombreies i preservació 
del medi. 

 Fer campanyes de sensibilització als instituts 
on es pugui comptar amb la presència de 
personal de neteja o bé organitzar visites als 
diferents abocadors o plantes de reciclatge. 

 Es detecta la manca d’espais d’esbarjo en el 
medi natural en la línia de la creació de zones 
de pícnic. 

 Aumentar  la freqüència de pas de la 
deixalleria mòbil. 
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 Més sensibilització a la ciutadania sobre 
escombreries. 

 

 Sensibilitzar la gent jove sobre contaminació, 
preservació del medi ambient i problemes de 
la terra. 

 

Comunicació, informació, interlocució  

Dificultats Propostes 

 Es posa en dubte l’efectivitat dels canals de 
comunicació que habitualment fa servir la 
regidoria. El Pont d’Esplugues és una revista 
coneguda però molt allunyada del col·lectiu 
jove a la que els joves no presten gaire 
atenció. 

 Per millorar la comunicació els i les joves 
proposen fer més accions per convidar als 
joves, garantint el boca-orella i implicar a les 
entitats. També aporten altres línies d’acció com 
la de donar informació als joves als insituts o la 
creació d’una ràdio pels joves. 

 Manca d’una bona connexió wifi tant als 
equipaments com als espais públics. 

 Posar o millorar la conexió wifi. 

 Falta informació sobre la oferta d’oci, 
activitats i cultura. 

 

 Desconeixement i baixa utilització 
d’equipaments com l’Oficina Jove 
d’Emancipació i l’Espai Remolí. 

 

 El canal de comunicació que ofereix facebook 
es considera com a positiu, però alhora poc 
conegut. 

 

 
 
Participació, ciutadania 
Promoció de la participació  

Dificultats Propostes 

 Consell de joventut merament informatiu. No 
facilita la coordinació entre entitats o la 
realització d’accions conjuntes. 

 Dinamitzar el Consell de Joventut modificant 
la seva composició, funcionament i projectes 
que es podrien dur a terme. Destinat a donar 
un impuls especial a les entitats organitzant 
coses de forma conjunta que ajudi a 
dinamitzar als joves en general del municipi. 
Les accions resultants s’aproparien més als 
interessos i motivacions del joves i 
aconseguirien més difusió.  

 Falta de coordinació amb la regidoria de 
joventut.  

 

 Concurs “presenta el teu projecte”  

 

 Desconeixement dels espais alternatius de 
participació al marge de les entitats. 

 Implicar als propis joves i entitats de joves en 
els projectes fent-los sentir com a part seva i 
no com a quelcom aliè als seus interessos i 
preocupacions. 

 Desafecció entre la classe política i la població 
jove que provoca rebuig en tot allò que es 
proposa i s’impulsa des de l’Ajuntament. 

 Buscar estratègies conjuntes per dinamitzar 
als joves de la ciutat i facilitar la seva 
implicació.  
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 Desconeixen complet dels canals de 
participació alternatius existents. 

 Impulsar projectes de participació als instituts 
per recollir les opinions dels joves i fomentar el 
voluntariat.  

 No hi ha una dinamització que impulsi la 
cultura participativa dels joves que assisteixen 
a l’Espai Jove Remolí. 

 Fer una mostra d’entitats un cop l’any 
convidant als instituts perquè assisteixin i fent 
tastets amb els joves.  

 Poca implicació dels joves per l’organització 
d’actes o festes. Fins i tot aquells espais amb 
participació d’entitats semblen mostrar poca 
empatia amb els seus interessos. 

 “Donar més informació als joves a cada institut 
i que a tutoria es parli sobre espais de 
representació municipal i es doni informació 
perqué ho coneguin” 

 “Falten debats sobre política als instituts”.  

 Desconeixement d’espais de representació 
municipal. 

 

 Falta espai que centralitzi el voluntariat.  

Iniciatives juvenils i associacionisme  

Dificultats Propostes 

 Es detecten que hi han poques entitats  
pròpiament juvenils, però que existeixen altres 
tipus d’entitats com les esportives o culturals 
que aglutinen a molts joves, però que no se 
les considera com a tals i no se les té en 
compte per impulsar accions de participació 
juvenil. 

 Desenvolupar estratègies per part d’entitats 
culturals com és la visita a les escoles per fer 
tastets amb els infants i joves Donar a 
conèixer les entitats del municipi editant un 
catàleg o penjant la informació a la web 
municipal o informant en la pròpia oficina jove 
d’emancipació. 

 Dificultat per aconseguir nous socis per part 
de les entitats tot i els esforços que algunes 
d’elles realitzen. 

 Donar valor al caràcter educatiu de les 
entitats, i l’ajuntament reforci aquest valor 
col·laborant en la coordinació entre entitats i 
món escolar. 

 Desconeixement de les entitats existents i de 
les accions que realitzen.  

 

 Sovint no es compte amb les entitats per 
realitzar accions al municipi, i quan es fa es té 
la sensació que són un instrument. 

 

 Dificultat per aconseguir dinamitzar als joves 
per a que s’adhereixin al teixit associatiu. 

 

Cohesió social  

Dificultats Propostes 

 Molts dels joves participants a l’Audiència 
Publica expresen la necessitat de recursos 
d’atenció a menors víctimes de violència, així 
com de manca d’informació en relació a temes 
d’ssatjament escolar, abusos, 
maltractaments.... 

 Es proposa que hi hagi un protocol d’actuació 
en casos d’assatjament escolar i que es faciliti 
al professorat i joves per tal de poder actuar 
correctament. En aquesta línia, també es 
proposa que hi hagin campanyes de 
sensibilització on es pugui comptar amb 
testimonis i crear un grup d’ajuda mútua. 

 Són molts els joves que passen gran part del 
dia al carrer i es detecta l’activitat de bandes 
juvenils que afecten a la seguretat ciutadana 

 Fer campanyes de prevenció per evitar 
l’adhesió de joves a bandes. Aquestes poden 
estar complementades amb testimonis dels 
propis joves. 
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 Eixos de desigualtat existents al municipi que 
influeixen tant en la participació a entitats com 
en la utilització d’espais com el Remolí o 
l’Oficina Jove d’Emancipació. Són els joves 
residents als barris de Can Vidalet o aquells 
ubicats per sobre de l’autopista els que 
presenten més dificultats per vincular-se a 
entitats o fer servir els equipaments de la 
ciutat. 

 En molts dels foros de participació han sorgit 
propostes d’accions per fer voluntariat social. 
Acció que permet el coneixement mutu, la 
implicación juvenil i implicació en la comunitat. 
Alguns exemples donats pels i les joves han 
estat: Voluntariat amb persones grans, 
col·laborar amb el banc d’aliments, persones 
senses llar, fer tallers amb col·lectius de 
discapcitats; fer campanyes solidàries… 

 Es vincula massa sovint a la població jove 
amb l’incivisme i la molèstia. 

 

 A partir de l’educació postobligatòria molts 
joves cursen els seus estudis a municipis del 
voltant. Aquests joves passen gran part del dia 
fora i estableixen les seves xarxes de relació 
amb joves d’altres municipis.  

 

 
 
Oci, lleure – lleure i creació 
Oci  

Dificultats Propostes 

 Es té la sensació que les accions que es 
programen no estan realment adreçades a 
tots els joves, sinó només a aquells de major 
edat, deixant de banda als adolescents de la 
franja de 16-18 i/o adolescents. 

 Oferir una oferta de tallers per joves que recullin 
realment les seves motivacions (tecnologia, 
mòbils, xarxes socials, música, videojocs...), 
tenint en compte totes les franges d’edat. En 
aquest sentit es va plantejar la necessitat de 
treballar conjuntament amb les entitats de joves, 
més propers al col·lectiu i amb capacitat de 
difusió. 

 Pel que fa a les festes locals els participants 
consideren que aquestes estan pensades per 
a sectors de la població més gran o els més 
petits. 

 Organitzar les activitats que es realitzen en el 
marc de la festa major amb la participació 
directa de les entitats i la col·laboració dels i les 
joves. 

 L’oferta d’oci és limitada, sobretot la nocturna, 
ja que es troba a faltar espais d’oci compartit, 
centres comercials, un cinema (o cinema a la 
fresca), ampliació dels horaris a l’estiu de la 
piscina municipal 

 Posar a l’abast de les entitats els recursos 
disponibles per organitzar una oferta d’oci més 
conjunta.  

 Ampliar l’oferta d’activitats d’oci per joves 
(tallers) als caps de setmana i enfocar-la als 
joves que encara no surten de la ciutat per 
temes d’oci (16-18) (DJ’S, piscina a la nit, 
tallers, festes nocturnes...). 

 Barris per sobre de l’autopista (la Mallola, 
Ciutat Diagonal i Finestrelles): en aquesta 
zona l’oferta d’oci per joves és completament 
inexistent. Els seus joves acaben desplaçant-
se sempre a la ciutat de Barcelona amb una 
oferta molt més extensa.  

 

 Barris del centre (Centre, La Plana, Can 
Clota, Montesa i el Gall): els joves d’aquests 
barris tenen una oferta d’oci que es limita a 

 



 

  72  

“quatre bars mal contats”. Més enllà d’això els 
joves passen el temps a parcs com el Pou del 
Felix o la Plaça Catalunya com a espais de 
reunió o es dediquen a indrets més discrets 
com el Torrent den Ferrer.  

 L’opinió és que Esplugues és molt tranquil·la, 
“massa i tot”. Molts dels joves expresen la 
manca de més festes pels joves i 
organitzades pels joves Per aquest motiu 
opten per sortir a ciutats del voltant com 
Barcelona, Cornellà o Hospitalet amb una 
oferta més grans de discoteques, centres 
comercials, cinemes o espais recreatius.  

 

 Can Vidalet: en aquest barri l’activitat és més 
efervescent però es limita a l’enorme oferta 
de bars i terrasses.  

 

 Són molt pocs els joves que coneixen el 
Remolí i menys encara els que el fan servir. 
La seva ubicació dificulta que els joves del 
municipi residents a barris més cèntrics es 
plantegin la seva utilització no tant per una 
distància real com simbòlica que separa el 
barri de Can Vidalet de la resta del municipi. 
També es valora negativament que 
l’equipament es tanqui els caps de setmana. 

 

Música  

Dificultats Propostes 

 La promoció de grups locals és positiva, però 
són pocs, ja els coneixen i són d’un estil de 
música molt concret (Heavy). Tot plegat fa 
d’aquesta iniciativa un tant monòtona i poc 
atractiva.  

 Fer concerts amb grups incipients però no 
només del municipi, també de municipis del 
voltant. En aquesta línia es proposa la 
realització d’un concurs amb grups de la 
comarca. Aquesta iniciativa podria comptar 
amb la col·laboració del Consell Comarcal o 
d’altres municipis convidats. 

 Crear espais musicals amb horari ampli 
incloent sessions de dj. 

 La festa major aglutina un gran nombre 
d’activitats i concerts, malauradament aquests 
no acostumen a reflectir els interessos de la 
població jove. Si bé anys enrere els grups de 
música convidats podien estar més relacionats 
amb els gustos juvenils, els últims anys han 
prioritzat el públic de més edat de la ciutat. 

 

Lleure educatiu  

Dificultats Propostes 

  Donar valor al caràcter educatiu de les entitats 
i major coordinació amb altres departaments 
de l’Ajuntament per treballar de forma 
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conjunta aspectes com el fracàs escolar o 
l’exclusió social.  

Esports  

Dificultats Propostes 

 Es detecta la manca de promoció d’esports 
minoritaris i facilitar la seva pràctica. Així com 
la promoció de la pràctica esportiva no 
competitiva. 

 Promoció d’esports minoritaris i facilitar la 
seva pràctica, així com l’esport no competitiu. 

 Promoció de l’esport femení. 

 La visió dels i les joves és que l’oferta 
d’activitats esportives no competives és baixa i 
que fora bo fer una programació d’excursions 
al medi natural, ampliar l’oferta als caps de 
setmana o si més no fer una difusió del que es 
fa al municipi, sobretot amb caràcter gratuït. 

 Realitzar més activitats esportives tipus ioga, 
ping-pong, patinatge, educació física, 
gimcanes esportives, tornejos... 

 Realitzar activitats solidàries, així com 
jornades de sensibilització entorn als esports 
adaptats per a persones amb discapacitat. 

 En relació a la piscina descoberta municipal, 
els joves expresen que troben a faltar 
activitats complementàries per gaudir més 
d’aquest espai. 

 Fer més activitats complementàries a la 
piscina municipal per fer-la més entretinguda, 
com per exemple, obrir la piscina per la nit, 
una festa amb tobogans i amb música. 

 L’opinió dels joves és que hi ha pocs 
equipaments adreçats a la pràctica esportiva 
lliure i que alguns dels que hi ha estan en mal 
estat. 
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CONCLUSIONS DE LA 
DIAGNOSI 
 
Després de treballar amb les dades que ha aportat l’anàlisi de les polítiques de joventut, diagnosi 
quatitativa i la diagnosi participativa es presenta les conclusions. 

L’objectiu de les conclusions és 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 a partir dels punts forts i els punts febles. 

En total la població jove subjecte del pla jove de 12 a 35 anys està formada per 12.105 persones,  el 
25% del total de la població del municipi.  Es pot concloure, doncs, que 1 de cada 4 habitants d’Esplugues 
és jove. 

El descens de la població jove ha estat la tònica general dels darres anys. S’ha passat de representar el 
26% a només el 18,97€% en 12 anys. Sens dubtes, la generació del babyboom, i el descens generalitzat 
de la natalitat han estat les influències més clares per arribar a aquesta situació. 

L’evolució dels joves ens indica que la franja d’edat amb més nombre de joves és la situada entre 25 i 29 
anys (34,85%). Li segueix la franja de 20 a 24 anys amb un 27,53% respecte al total de la població. Els 
adolescents de 16 a 19 anys són el 19,21% i els preadolescents de 12 a 15 anys, el 18,41%. Per gèneres 
es troben distribuïts d'una manera equilibrada i similar, a l'igual que la poblacio considerada en la seva 
totalitat. 

El saldo migratori intern dels joves ha anant disminuint en aquest periode de temps a l’igual que el saldo 
migratori intern del conjunt de la població. Això significa que marxen més joves del municipi dels que 
arriben per residir-hi. 

D’aquests joves, 1/5 part han nascut a l’estranger. Esplugues, de la mateixa manera que el conjunt de la 
comarca i la resta del país, ha experimentat durant els darrers  anys una forta arribada de població 
immigrant. L’any 2012 hi havia a la ciutat un total de 6.500 persones amb nacionalitat estrangera, xifra 
que representa al voltat del 16% del total de la població. Si ens fixem en el col·lectiu juvenil, es pot veure 
que aquest percentatge s’incrementa gairabé fins el 25%. Això ens fa concloure que la població 
nouvinguda és imminentement jove. 

En relació a l’educació, de les dades analitzades s’extreu que Esplugues té una oferta educativa molt 
àmplia i en els darrers anys s’està ampliamt potenciant el treball de PQPI i PTT. 

Pel que fa al nivell d’estudis l’alumnat total que no supera l’ESO a Esplugues de Llobregat és molt inferior 
que al conjunt de Catalunya (12,7% vs. 20,1%) i que al conjunt de la comarca. En aquesta línia, les dades 
mostren que en el municipi els i les joves tenen una elevada acreditació en la ESO i el Batxillerat. 
Tanmateix cal aprofundir en la diagnosi del fracàs escolar en col·lectius, centres i zones concretes. 

A l’ESO hi ha un percentatge del 13% d’alumnat estranger amb repartició desigual. A batxillerat el nombre 
d’alumnat estranger disminueix perque bona part d’ells deixen la formació postobligatòria. 

Entre les persones que no acrediten l’ ESO, els principals motius per abandonar la formació reglada són 
el desinterès pels estudis i el baix rendiment acadèmic, encara que alguns joves adueixen a problemes 
econòmics. Aquest problema econòmic ha estat una constant en tots els espais de participació dels i les 
joves en el que han posat de manifest les dificultats actuals per accedir a beques o l’encariment dels 
estudis, fet que dificulta la seva continuïtat. 

Tot i que l’absentisme no és una problemàtica rellevant, si que  ho és en determinats col·lectius i zones 
d’Esplugues. 

Les dades mostren que els/les joves amb més nivell formatiu tenen més possibilitats de trobar feina 
immediatament després de finalitzar els estudis. Del conjunt de persones aturades registrades al SOC a 
Esplugues el 19,7% tenia formació inferior a ESO. Pel contrari, les persones aturades registrades a 
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Esplugues de nacionalitat estrangera tenen nivell d’ESO o inferior (97,1%). En canvi, entre la població 
espanyola aquest percentatge es redueix al 80,6%. 

Estretament lligat amb el punt anterior, i degut també a l’actual situació socioeconòmica, la formació 
passa a ser una prioritat més. La millora de la ocupabilitat juvenil va lligada a l’assoliment de 
competències professionals, que han d’estar ajustades a les demandes, les necessitats, als perfils 
professionals del mercat de treball i als nous filons d’ocupació. Aquesta formació pretén facilitar l’accés de 
la joventut al mercat laboral. 

En diferents moments de la diagnosi participativa els i les joves han expresat que les persones joves que 
acaben la secundària o el batxillerat i han d’escollir un itinerari formatiu no reben la informació necessària 
per prendre decisions fonamentades i es reclamen millors estratègies d’informació i també d’orientació. 

Per altra banda, l’abandonament prematur dels estudis que moltes persones joves van fer atrets pel sou i 
la feina fàcil de fa uns anys han portat a una situació de nivells baixos de qualificació, amb un retorn al 
sistema educatiu molt difícil. L’actual crisi ha propiciat la polarització del col·lectiu jove segons joves amb 
estudis superiors i joves sense estudis o amb els estudis obligatoris. 

Per últim, indicar l’elevada preocupació dels i les joves pel baix nivell en idiomes, fet que no només es 
dóna a l’educació formal, sinó també a l’educació no formal amb una oferta de formació en idiomes molt 
baixa. 

La situació laboral és un dels principals temes de preocupació del col·lectiu jove i de la societat en 
general. La dada d’atur registrat de les persones joves d’Esplugues de Ll. a desembre de 2012 és del 
15,77%. Una dada que cal matisar considerant que la xifra és només dels i les joves degudament 
registrats/des, i per tant el percentatge de joves sense feina és de ben segur més elevat. Es tracta d’una 
dada inferior al percentatge de Catalunya (28,8%). D’aquests, són els i les joves més grans els i les més 
afectats/des per l’atur. S’ha de tenir present que l’atur juvenil masculí ha superat el femení per primera 
vegada des que es disposa de dades. 

Observem  que en els darrers anys està creixent el treball de tipus temporal en la població jove del 
municipi en comparació a la resta de treballadors i treballadores d’Esplugues. Els i les joves tenen 
dificultats per disposar d’ocupacions estables, alhora que la precarietat d’aquestes s’allarga en el temps. 
Contractacions per altra part possiblement insuficients per tal que una persona jove pugui desenvolupar el 
seu propi projecte de vida. 

Esplugues de Llobregat disposa de zones comercials  industrials però resulten insuficients per absorbir 
tota la demanda de treball, de manera que la majoria de gent jove busca treball fora.  

En relació al nivell d’instrucció i la situació sociolaboral, les taxes d’activitat i d’ocupació són més altes en 
joves que acrediten l’ ESO o els Cicles Formatius. En conseqüència la proporció de població aturada és 
més alta com menys nivell formatiu. 

La situació laboral presenta un escenari de desencís, de manca d’expectatives, no només per la manca 
d’oferta laboral, sinó també perquè aquesta no encaixa amb el perfil professional per al qual s’han format 
molts i moltes joves. Tal escenari genera una manca d’expectatives, de motivació, de frustració, ... Així, 
els problemes d’estabilitat laboral i l’alt nivell de precarietat a la qual estan sotmesos els joves treballadors 
són un dels més importants punts febles en aquest àmbit. Aquest fet porta a situacions de problemas 
personals, socials i relacionals i retarda les possibilitats d’emancipació. 

Les polítiques de suport a l’ocupació juguen un paper difícil i tenen un impacte reduït en la major 
incorporació dels i les joves en el mercat de treball. Es proposen, en tot cas, polítiques d’ocupació, 
innovadores i proactives. El desenvolupament del Pacte per a la dinamització económica i l’ocupació amb 
33 mesures és una aposta ferme de l’Ajuntament d’Esplugues per la millora econòmica des de l’activació 
local. 

Tenint en compte el paper central de l’Oficina Jove d’Emancipació i punts d’informació juvenil en les 
polítiques municipals de joventut, la millora d’aquest servei és una  de les prioritats per tal d’incrementar 
l’impacte de les actuacions i el nombre de joves destinaris/àries. La informació, l’orientació i 
l’assessorament és clau en els processos d’emancipació juvenil, per la importància de la presa de 
decisions en les seves trajectòries vitals. 
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La precària situació del mercat laboral sumada a una desorientació dels itineraris formatius marca una de 
les línies a treballar des de la Regidoria de Joventut. L’orientació professional i acadèmica, la prevenció 
del fracàs escolar, l’acompanyament en la transició escola-treball, el retorn dels i les joves al sistema 
educatiu, el seguiment i acompanyament de les persones joves desocupades, són prioritats en el marc de 
la millora de les trajectòries laborals del municipi. 

L’accés a l’habitatge és un problema en el conjunt de Catalunya, i en concret afecta a totes i cadascuna 
de les persones joves d’Esplugues. En conseqüència la taxa d’emancipació torna a caure, i és la xarxa 
familiar la que dóna suport al jove davant la impossibilitat d’emancipar-se de forma autònoma. 

L’accés a l’habitatge de compra no és factible per la majoria de joves, no només pel preu, sinó per la 
manca d’accés a crèdit. El lloguer podria ser una alternativa, però els requisits d’entrada i el preu no ho 
faciliten. A aquestes dificultats, s’hi suma la manca d’ajudes a l’emancipació . 

La solució, i segons el que els i les joves exposen, és optar compartir habitatge, quedar-se o retornar al 
domicili familiar, o buscar habitatge més barat a altres municipis.  

Els i les joves d’Esplugues de Ll. no tenen un problema a destacar en l’àmbit de la salut. Tanmateix com 
a municipi es desenvolupa polítiques per al desenvolupament de la vida saludable i la joventut,per tractar-
se d’un moment important en el desenvolupament físic, emocional i social de la persona, és un punt 
important per treballar i adquirir hàbits saludables. 

Pel que fa al consum de drogues es té la percepció que cada cop el consum és més precoç, i per tant 
preocupa que es pogués tractar d’una dinàmica en augment. Es detecta que el col·lectiu de risc són 
menors d’edat que inicien consum d’alcohol, cànnabis i tabac als 12-13 anys. El cannabis és la tercera 
droga després de l’alcohol i la cocaïna 

La sexualitat és en aparença un àmbit força treballat, malgrat tot cal seguir potenciant la informació, 
l’assessorament, l’acompanyament, la prevenció, etc. 

Els joves entre els 16 i els 30 anys que practiquen esport representen un 49 % de la població. Esplugues 
compte amb molts espais esportius, però malgrat tot es considera que manquen equipaments, 
especialment equipaments esportius de lliure accés i per a la pràctica d’esports minoritaris. 

A destacar abandonament de la pràctica esportiva a l’adolescència, especialment entre les noies. 

Per últim l’alimentació es considera una qüestió important a treballar perquè un dèficit en els hàbits 
alimentaris en aquesta edat pot comportar problemes en un futur. 

Si analitzem les polítiques o actuacions que es desenvolupen al municipi des de diversos departaments, 
es constata que es dóna resposta a les necessitats detectades, serveis com ’oferta esportiva i 
equipaments municipals, i els diferents serveis d’atenció i d’educació sobre hàbits saludables de la pròpia 
regidoria de Salut en col·laboració amb Joventut. 

Tot i que existeix informació, aquesta no s’interioritza o bé és insuficient sobretot en informació sobre 
salut sexual, i l’ús de mètodes de prevenció de malalties. 

La participació, com s’ha dit amb anterioritat, és una qüestió  molt complexa de mesurar. Malgrat tot, les 
opinions recollides permeten formar una primera imatge de l’estat de la qüestió. 

Els i les joves participants opinen que tot que hi ha una manca d’implicació general del col·lectiu jove, 
seguint la tendència social, consideren que són molts/es els i les joves que s’impliquen o que participen 
en associacions juvenils, culturals, educatives, clubs esportius, o grups no constituïts formalment.  

Es detecta que cada cop més hi ha joves que no formen una associació però que estan organitzats i 
actuen per interessos, fet que afavoreix la dinamització del propi col·lectiu jove i que com a municipi hem 
de tenir en compte en les polítiques de joventut. 

Tanmateix, els i les participants recullen algunes mancances en els serveis o recursos existents, i també 
el desconeixement d’espais de participació existenents al municipi al marge de les entitats. 

Es considera que els espais de coordinació i trobada de les entitats, així com els de mecanismes de 
comunicació i suport específic a les entitats juvenils són insuficients. També es recull la manca de 
recursos de difusió que permetin centralitzar l’agenda d’activitats local, no només municipal. 
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Pel que fa a la participació de les persones joves en la comunitat i en la dinamització del propi col·lectiu 
es percep, des dels grups de treball, certa tendència a actuar com a usuaris/es o observadors/es, en 
detriment de la implicació en la gestió i organització de les seves pròpies activitats.  

Per últim, s’ha detectat una tendència de implicar-se en accions comunitàries a titol més individual i no 
com a col·lectiu. Els i les joves expresen el seu desig de fer actes de voluntariat o cooperació, però 
manca un espai de referència. 

Respecte la cohesió social, i com en el cas de la participació, no es disposen de dades que permetin fer-
ne un anàlisi objectiu. En tot cas les reflexions de les persones implicades tendeixen en una mateixa 
direcció: els i les joves són un col·lectiu molt ampli i divers, però les relacions dels i de les joves 
d’Esplugues amb els seus i les seves iguals són bones, la qual cosa no treu que no existeixin problemes 
puntuals que val la pena prendre en consideració, com ara la segregació de determinats col·lectius 
segons lloc d’origen.  

Són els i les  joves residents als barris de Can Vidalet o aquells ubicats per sobre de l’autopista els que 
presenten més dificultats per vincular-se a entitats o fer servir els equipaments de la ciutat. 

A partir de l’educació postobligatòria molts joves cursen els seus estudis a municipis del voltant. Aquests 
joves passen gran part del dia fora i estableixen les seves xarxes de relació amb joves d’altres municipis. 

La cultura i l’oci ha estat un dels aspectes que més interès i reflexions ha generat. Es fa esment a la 
manca de capacitat de les persones joves per incidir en l’oferta cultural, així com promoure o endegar les 
seves pròpies iniciatives. Es considera que des de l’Ajuntament s’afavoreix mé l’exhibició, però no la 
creació , vinculat, alhora, a la manca d’espais per al foment de la pràctica cultural o artística.  

Cal tenir en compte la gran influència que exerceix Barcelona i l’Hospitalet sobre Esplugues ja que 
aquesta proximitat i les facilitats de comunicacions comporta que l’oferta cultural, lúdica, educativa, 
laboral o residencial de Barcelona estigui a l’abast dels i de les joves de la nostra ciutat. Es considera 
important donar suport a les iniciatives dels i de les joves amb la intenció d’enriquir la seva pròpia oferta 
d’activitats, la seva experiència personal i potenciar el lligam amb el municipi. 

Es considera que l’actual oferta cultural i d’oci d’Esplugues no arriba a tothom  i que cal diversificar-la 
ampliant els perfils de joves, sobretot per arribar al public més jove.  

Es constata que són molt pocs els joves que coneixen l’Espai Jove Remolí i menys encara els que el fan 
servir. La seva ubicació dificulta que els joves del municipi residents a barris més cèntrics es plantegin la 
seva utilització no tant per una distància real com simbòlica que separa el barri de Can Vidalet de la esta 
del municipi. 

La comunicació és també i segons els/les agents implicats/des un dels punts febles. La informació no 
arriba prou bé, i en el cas dels/les joves no s’utilitzen els canals adequats per tal que la informació arribi 
correctament al públic diana. Cal treballar per fer un bon pla de comunicació tenint en compte al public al 
que s’adreça, els canals i continguts. 

Considerant les darreres conclusions es poden extreure una sèrie de les prioritats per als propers quatre 
anys en l’acció municipal en relació a la població juvenil de la ciutat: 

 S’ha de treballar per consolidar els avenços que s’han assolit amb els anteriors plans joves i 
continuar optant perquè les polítiques de joventut ocupin un espai prioritari.  

 És necesari incorporar a la població adolescent a les polítiques juvenils  per tal de facilitar 
l’apoderament i l’autonomia de les persones, així com la seva participació i compromís amb la 
societat des de les edats primerenques. 

 És necesari assegurar les millors condicions possibles perquè les persones joves d’Esplugues 
obtinguin èxit formatiu i millorar les seves competències. 

 Cal fer de les polítiques de foment de l’ocupació juvenil una de les màximes prioritats, donant 
facilitats a les persones joves i a les que tenen iniciatives per iniciar nous projctes laborals, mitjançant 
la intermediació i el seguiment a les empreses, per tal de millorar el perfil ocupacional dels joves. 

 Cal potenciar la mobilitat, la millora d’experiència professional i vital, i, a nivell europeu, la informació, 
orientació i acompanyament. 
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 Cal mantenir els serveis específics per reforçar l’orientació, el seguiment l’acompanyament de les 
persones joves de la ciutat en els seus itineraris vitals davant la creixent vulnerabilitat d’aquesta 
població, alhora, augmentar el grau de competència dels joves de la ciutat a nivell formatiu i laboral 

 Cal mantenir els programes i serveis per a la promoció de la salut de les persones joves, ampliant 
l’oferta d’activitats que, com la pràctica esportiva, tenen un alt valor preventiu. 

 Cal treballar per assegurar la participació de les persones joves en tots els àmbits de la vida social al 
municipi. 

 És necessari visibilitzar la implicació de les persones joves en la societat i destacar les aportacions 
que fan per milllorar el desenvolupament de la ciutat. 

 Dels grups de treball amb els i les joves se n’extreu també la necessitat de tenir en compte 
la distribució territorial de les persones joves. Els barris juguen un paper important en el 
sentiment d’identitat i pertinença dels veïns i de les veïnes d’Esplugues, fins al punt de 
disposar de dinàmiques particulars i diferenciades unes de les altres. 

 Cal potenciar el màxim potencial creatiu de les persones joves, no acotant l’acció a activitats quasi 
exclusivament d’oci i lleure que deixarien de banda les activitats de promoció de les persones joves 
en altres àmbits artístics. 

 S’ha de desenvolupar un pla de comunicació amb l’objectiu de que totes les accions, serveis i 
esdeveniments juvenils arribin a la població jove en concret, i a la població en general. 

 Per últim, és necessari assegurar l’implicació del conjunt d’àrees i serveis municipals en l’aplicació i 
avaluació del Pla Local de Joventut. És per això que és de vital importàcia asssegurar la coordinació i 
la col·laboració entre els diferents departaments de l’Ajuntament, vetllant per la integralitat de les 
actuacions que s’efectuen.  

 
 

 
 

 



 

  79  

DISSENY I 
DESENVOLUPAMENT DEL 
PLA LOCAL DE JOVENTUT 
D’ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT 
 

Missió 
El Pla Local Jove d’Esplugues de Llobregat pretén ordenar i planificar totes les accions que des de 
l’administració local es generen per als i les joves de la ciutat, coordinant les polítiques de joventut, amb 
una clara voluntat de transformar les condicions de vida de les persones joves. 

 

 
Garantir la capacitat dels i les joves per escollir i construir en igualtat d’oportunitats el seu 
projecte de vida i col·lectiu, a partir de l'accés  universal dels recursos que disposen al seu 
entorn proper, per tal d'exercir tots els drets i deures que es deriven de la condició plena de 
ciutadania. 
  
 
 

Objectius  
Objectius generals 
Els objectius generals defineixen les línies d’actuació de la política municipal de joventut orientant el 
treball de disseny, la concreció dels programes i les polítiques de joventut del municipi.  

Els objectius generals ens remeten directament als eixos39 que inclouen totes les actuacions possibles de 
la política local de joventut.  Són tres: 

1. PROMOCIONAR L'EMANCIPACIÓ: Eix 1. Una ciutat on emancipar-se. 

2. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ: Eix 2. Una ciutat on implicar-se. 

3. FOMENTAR L'OCI I LA CULTURA: Eix 3. Una ciutat on gaudir. 

 

Objectius específics 
Dels objectius generals en resulten els següents objectius específics: 

Emancipació 

1.1. Afavorir l'autonomia personal de la gent jove del municipi, promovent les polítiques formatives, 
                                            
39  En l’apartat Continguts es concreta la definició de cada eix.  
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ocupacionals, habitatge i mobilitat 

1.2. Vetllar perquè els i les joves tinguin accés en igualtat de condicions a la informació, l'orientació 
i assessorament per dur a terme el seu projecte vital. 

1.3. Promoure polítiques adreçades a la millora de la qualitat de vida dels i les joves que atenguin a 
les seves necessitats reals a partir del seguiment sistematitzat de la realitat juvenil.  

1.4. Millorar l'ocupabilitat i l'accés al món laboral de les persones joves per tal de facilitar la seva 
integració social, professional des de la igualtat d'oportunitats. 

1.5. Promoure hàbits saludables entre la població jove per tal de millor el seu benestar i qualitat de 
vida. 

Participació 

2.1. Fomentar la implicació del jovent, tant en la presa de decisions com en la capacitat d’aportació 
de criteris sobre la gestió dels temes que els afecten, a través d’una política activa de 
dinamització. 

2.2. Promocionar l’associacionisme juvenil, en totes les seves múltiples formes, com a espai 
canalitzador de la participació individual de cada jove, projectant-la cap al conjunt de la ciutat. 

2.3. Crear un model participatiu per treballar amb els col·lectius no formals o joves a títol 
individual que vulguin impulsar iniciatives a la ciutat des de la corresponsabilitat. 

2.4. Desenvolupar i potenciar programes i serveis adreçats a fomentar la cohesió social i l’equilibri 
territorial, garantint que tots els i les joves puguin gaudir de les mateixes oportunitats de 
desenvolupament personal, amb especial atenció als col·lectius en risc d’exclusió social.  

2.5. Millorar els canals de comunicació i difusió a través de les TIC per tal de desenvolupar 
polítiques públiques de proximitat i mecanismes d’interlocució. 

Oci i cultura 

3.1. Impulsar un model juvenil d'oci ampli, divers i que respongui a les diferents franges d'edat i 
interessos garantint una oferta d'activitats d'oci suficient per atendre la diversitat de perfils 
juvenils. 

3.2. Fomentar l'experimentació i creativitat dels i les joves en tots els camps possibles com a via 
de creixement personal i social, tant a través de les manifestacions artístiques com de l'expressió 
de la cultura juvenil. 

3.3. Promocionar espais de creació, formació i intercanvi d'experiències per tal que els joves facin 
promoció del seu treball facilitant-los eines de difusió i comunicació. 

3.4. Promoure la universalització de la cultura per a tots i totes els i les joves millorant l'accés, la 
difusió i el consum crític. 

3.5. Desenvolupar accions per a la pràctica esportiva des d'una perspectiva social i lúdica, com a 
temps d'oci i de socialització, i el foment d’espais relacionals i l'adquisició d'hàbits saludables. 

 

L'assoliment d'aquests objectius, està condicionat a l'adopció de les mesures metodologies i 
organitzatives adequades a cada finalitat i a la disposició dels recursos suficients. 

 

Continguts 
En aquesta apartat es concreta el contingut del resultat de tot el procés de la diagnosi. Totes les 
propostes derivades de la diagnosi s'han valorat a nivell tècnic amb l'objectiu de definir la seva viabilitat.  

Els eixos que vertebren el Pla Jove són: l'emancipació, la participació i l'oci. Aquests es concreten en 
programes i accions. 
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Eixos 
Les bases del pla estableixen una gran missió i uns objectius generals com a grans fites del projecte. 
L’assoliment final d’aquests objectius es planteja a partir de tres grans eixos, que constitueixen el nivell 
més genèric d’organització del pla. Els objectius generals ens remeten directament als àmbits que 
inclouen totes les actuacions possibles de la política local de joventut, i aspiren a no deixar-ne cap tema 
bàsic que afecti els joves fora dels límits. Són tres: 

 Una ciutat on emancipar-se - emancipació 

 Una ciutat on implicar-se - participació 

 Una ciutat on gaudir – oci i cultura 

Una ciutat  on emancipar-se 

Es tracta d’assegurar les condicions per a que els i les joves siguin ciutadans de ple dret en el sentit que 
tenen la possibilitat d’accedir als recursos que fan possible decidir sobre la pròpia vida. És adir garantir la 
capacitat personal de decidir i optar en igualtat de condicions per un model de vida que s'ajusti el màxim 
possible a les seves expectatives i interessos. 

Calen, per tant, serveis on s’informi i s’orienti i que, a més, tinguin una clara interrelació amb altres serveis 
d’assessorament especialitzat amb la finalitat d’oferir un servei integrat d’informació, orientació i 
assessorament. 

Es tracta, en definitiva, d’obrir realment un ventall de possibilitats d’elecció dels joves en el moment de 
decidir què volen ser, cap a on volen orientar les seves capacitats i quin itinerari volen escollir en la 
construcció del seu propi projecte vital. 

Aquest eix es relaciona directament amb els següents reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
2011-2020 

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

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

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

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en el col·lectiu de les 
persones joves. 

 

Una ciutat  on implicar-se 

Els objectius i les mesures incloses en aquest àmbit han de fer possible, de manera més directa, que els 
joves d’Esplugues prenguin part activa en els temes que els afecten. Participar tant pel que fa a la 
possibilitat real d’opinar i influir en els espais de decisió que els afecten, com per tot allò que es refereix a 
la capacitat de desenvolupar projectes i propostes que responguin als propis interessos.  

Així, a més de proposar actuacions específiques per garantir vies estables d’interlocució amb 
l’administració, s’ha d'atendre tot allò que es refereix a la promoció de la participació, facilitar el 
desenvolupament d’iniciatives amb fórmules d'auto organització no formals i donar suport a 
l’associacionisme. Només en igualtat de condicions els i les joves podran sumar-se a la societat 
democràtica, com a ciutadans i ciutadanes actives. 

Es recullen, també, programes que articulen la promoció de valors que han de fer possible l’exercici 
quotidià de la ciutadania, com són la igualtat de gènere i la multiculturalitat. Generar iniciatives de 
coneixement i difusió de les diferents realitats juvenils presents a la ciutat tot destacant la diversitat com a 
valor en sí mateixa, tenint en compte que un dels valors de les polítiques juvenils rau en el fet que la 
joventut és una etapa privilegiada per a la formació i la pràctica de la consciència crítica, l'esperit crític i 
l'autonomia personal. 

Aquest eix es relaciona directament amb els següents reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
2011-2020 
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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 el col·lectiu de les 
persones joves. 

Repte 7: Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada territorialment, 
sostenible i innovadora en els formes d’organització col·lectiva. 

 

Una ciutat on gaudir 

Un dels elements fonamentals en els processos de formació de la identitat dels joves és la cultura i l'oci. 
Ambdós tenen un paper indiscutible en el desenvolupament personal dels i les joves i es configura com 
un important camp d’experimentació i d’aprenentatge social. D’altra banda, la construcció d’una identitat 
pròpia s’expressa generalment també a través dels diferents espais d’oci 

Per això, les polítiques de joventut han de promoure les expressions culturals dels joves, impulsar les 
possibilitats de creació i una oferta àmplia, de qualitat i diversa d'activitats i serveis d'oci-culturals que 
complementin i enriqueixin el temps de lleure dels i les joves, adequant aquesta als diferents horaris, 
edats i interessos. 

Per últim es pretén facilitar i posar a l'abast de la població jove els recursos necessaris per iniciar-se com 
a creadors i creadores en les diferents vessants artístiques. 

Aquest eix es relaciona directament amb els següents reptes del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 
2011-2020 

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

Repte 5: Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en el 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. 
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Programes 
A cadascun d’aquest eixos hi corresponen diversos programes, fins un total de quinze, sota els quals es 
plantegen els objectius operatius i les mesures. En aquests àmbits d’intervenció s’hi reconeixen els 
principals serveis que l’Ajuntament d’Esplugues ha prestat històricament per als joves de la ciutat.  Ens 
permeten abordar, per separat i amb objectius específics, cadascuna de les temàtiques que integren la 
política de joventut.  

Accions 
La màxima concreció del Pla s’estableix a partir de les accions, que escenifiquen les propostes de treball 
de cada programa i els fan visibles a ulls dels usuaris i usuàries. És a partir de les accions que establim 
contacte directe amb els i les joves i apliquem de forma concreta i perceptible tots els criteris que hem 
establert en les bases del Pla.  

Resaltem, d’altra banda, que el criteri de flexibilitat es concreta en la possible i previsible modificació, 
eliminació o incorporació d’accions a cada programa. Les accions, per tant, per bé que constitueixin la 
part més visible del Pla, són també la part que estarà sotmesa més clarament a possibles variacions, 
sempre en funció dels canvis que s’experimentin en l’entorn en el qual s’actuï.  

Per a la major comprensió de la descripció dels programes que es desenvolupen en el següent apartat es 
facilita la definición dels conceptes que s’inclouen: 

Temporalització: S’identifica el periode en el que s’inicia i es desenvolupa l’acció. 

Àmbits implicats: En la taula corresponent assenyalem els àmbits o els departaments de gestió 
municipal amb els que es requereix una relació més estable i freqüent amb joventut. No són, per tant, les 
úniques instàncies amb què caldrà treballar des del Departament de Joventut.  

Edat prioritària: Els trams d’edat en què queden segmentats la comunitat jove segueixen una lògica 
inicial clara. El tram de joves adolescents (12-16) respon a l’etapa d’ensenyament secundari obligatori 
(ESO). Establim aquest tram perquè una part remarcable de les accions tenen com a punt de referència 
els centres d’ensenyament secundari i no és possible discernir l’edat dels usuaris.  

A partir del segon tram d’edat proposat (17-20), agrupem els grups en segments de cinc anys per 
mantenir les divisions habituals en els censos o treballs estadístics. Això facilitarà la realització de 
comparatives i l’extracció de conclusions sobre dades concretes.  

D’altra banda, cal tenir present que, tal com indiquem, parlem d’edat prioritària a la qual s’adreça l’acció. 
Això vol dir que el contingut de l’acció ha estat pensat específicament per a aquell tram o trams d’edat, fet 
que no exclou (excepte en els casos en què s’indiqui el contrari) la possibilitat que joves d’altres edats en 
siguin també usuaris. 

Estat de les accions: Aquest ítem preten especificar quines accions tenen continuïtat; quines d’elles es 
reformulen per tal d’adaptar-les a les necesitats de la diagnosi. Per últim, s’especifica quines accions són 
noves. 
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Eix 1. Una ciutat on emancipar-se 
Programes 1.1. Educació 
Descripció Al contrari que anys enrera, els i les joves opten per allargar la seva formació i continuar els estudis en lloc d'abandonar el sistema educatiu per incorporar-se 

inmediatament al món laboral. Aquest programa vol treballar la motivació dels i  les joves per estimular-los a continuar la seva formació i donar-li el valor afegit als seus 
itineraris vitals, sobretot entre aquells col·lectius de joves que es troben  en situació de risc. 

Objectius  Garantir la informació i orientació dels joves en matèria d'educació per poder decidir entre els diferens itineraris formatius. 
 Garantir l’accés a una informació/educació òptima per a tots els joves estudiants als instituts d’Esplugues de Llobregat. 
 Motivar entre els joves la formació com a element necessari per la incorporació en el món laboral. 
 Impulsar l'aprenentatge de llengües estrangeres. 

Indicadors  Nombre d’accions realitzades 
 Nombre d'usuaris i usuàries atesos/es 
 Nombre de centres participants 
 Valoració dels participants 
 Dades escolarització del municipi 
 Valoració tècnica del servei 
 Evolució índex de fracàs escolar (ESO) 
 Nombre d'usos de les aules d'estudi 
 Evolució nivell d'estudis de la població juvenil 

Pressupost  Recursos humans de l'ens local 
 Partida d'informació juvenil 
 Partida Oficina Jove d'Emancipació 
 Partida de dinamització juvenil 
 Partida d’Educació 

 
 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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1.1.1. PAEC 
Programa d’activitats educatives complementàries. Inclou més de 250 activitats. El catàleg 
dóna una oferta conjunta i coordinada de les activitats organitzadesper diferents 
departaments adreçades a la comunitat educativa en horari lectiu per tal de complementar 
l'acció educativa dels centres. 

                        

1.1.2. Tast de cicles formatius 
Projecte de col·laboració entre diferents municipis del Baix Llobregat que ajuda als i les joves 
a orientar el seu itinerari formatiu i professional sobre els cicles formatius que s’imparteixen a 
la zona, per facilitar la continuació de la seva formació i/o l’accés al món del treball.  

                        

1.1.3. Premis treballs de recerca                         
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Promoure la recerca científica entre l’alumnat de batxillerat dels centres d’Esplugues de 
Llobregat mitjançant la creació d’una mostra dels treballs de recerca elaborats per l’alumnat.  
1.1.4. Projecte Èxit  
Acció adreçada a alumnes de 4t d’ESO que previsiblement no obtindran el graduat, mostren 
desmotivació i problemes d’absentisme, amb els quals es treballen aspectes diversos fora de 
l’aula amb l’objectiu de dotar-los de recursos diversos (competències digitals, educació 
emocional, orientació, etc.).  

                        

1.1.5. Assessoria d'orientació de formació acadèmica 
Servei especialitzat a l'Oficina Jove d'Emanciapció per orientar els joves estudiants de forma 
personalitzada i gratuïta, sobre les diverses opcions formatives.  

                        

1.1.6. Jornada d'orientació formativa 
Jornada d’orientació acadèmica i professional per a l'alumnat de 4rt d'ESO i batxillerat de tots 
els instituts per conèixer l'oferta dels cicles formatius de grau mitjà i estudis universitaris i les 
seves sortides professionals. Facilitat informació, orientació i assessorament. 

                        

1.1.7. Transició escola treball  
Coordinació entre els diferents departaments i agents per donar suport als joves treballant la 
transversalment amb Educació, Serveis Socials i Empresa i Ocupació. S'estipulen criteris 
d’actuació basats en la voluntat de facilitar l’accessibilitat a les actuacions que se’n derivin 
als joves usuaris. 

                        

1.1.8. Sales d'estudi 
Les sales es conceben com a espais d'estudi de suport als existents en horari lectiu, 
funcionen durant tot l'any amb ampliació d'horaris i espais en època d'exàmens. 

                        

1.1.9. Promoció idiomes 
Programació de cursos per a la introducció i perfeccionament de diferents idiomes (anglès, 
alemany, rus, portuguès...), així com la realització d'intercanvis juvenils per facilitar el 
coneixement de la llengua. 

                        

1.1.10 Grups de conversa 

Es tracta de diferents grups de conversa d’anglès, alemany, francès i italià on els joves 
poden practicar i millorar el seu nivell. Els grups són dinamitzats per joves nadius. D’aquesta 
manera es promou l’aprenentatge d’altres llengües i proporciona un espai d’intercanvi. 

                        

1.1.11. Cursos de formació esportiva.  
Programació de cursos adreçats a joves per obtenir la titolació de Tècnic/a  esportiu de base. 
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Eixos 1. Una ciutat on emancipar-se 
Programes 1.2. Empresa i ocupació 
Descripció Mitjançant aquest programa es vol millorar l'accessibilitat als serveis d'Ocupació, Empresa, Comerç i Emprenedoria aportant la capacitat d'interlocució i les eines de 

dinamització de les que disposa Joventut. La coordinació entre els departaments ha de permetre optimitzar els recursos, detectar necessitats, i enfortir els sistemes i 
estratègies d'informació, orientació i formació ocupacional adaptada a les necessitats del teixit empressarial i del col·lectiu jove. 

Objectius  Consolidar la xarxa local de recursos i estratègies dels processos d’inserció laboral, i de suport al  teixit econòmic i social. 
 Donar eines als i a les joves per facilitar el seu accés al mercat laboral. 
 Oferir assessorament i orientació laboral i formació  facilitant informació i l'accés necessari dels joves als serveis i programes d'ocupació. 
 Promoure i donar suport a noves formes de promoció de l'emprenedoria. 
 Facilitar l'orientació en mobilitat internacional i treball a l'estranger. 
 Informar i assessorar al grup de comerciants, tant en la gestió diària del seu negoci, com en temes de normatives i possibles línies d’ajudes. 

Indicadors  Nombre d’usuaris joves atesos a l’Oficina Jove  
 Nombre d’usuaris joves derivats  
 Nombre d’usuaris joves atesos als serveis  
 Nombre grups-aules tallers i xerrades als instituts 
 Valoració usuaris dels serveis, programes i accions 

formatives  
 Valoració tècnica dels serveis i treball transversal 
 Evolució d'indicadors d’ocupació juvenil 
 Nombre d’iniciatives assolides emprenedors 
 Evolució taxes d’atur juvenil local 

Pressupost  Partides pels programes i projectes 
 Recursos humans de l'ens local 
 Partida d'informació juvenil 
 Partida Oficina Jove d'Emancipació 
 Partida de dinamització juvenil 
 Partida pels convenis-ajuts econòmics 

 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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1.2.1. Pacte per a la dinamització econòmica i l'ocupació 

Pla de 33 mesures extraordinàies per a l'ocupació i la reactivació econòmica, per 
fomentar l'ocupació de les persones en situació d'atur i millorar-ne la qualificació i les 
competències professionals. També inclou accions per afavorir que les empreses 
locals contractin treballadors i treballadores d'Esplugues de Ll. en situació d'atur. 
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Permet el coneixement de de l'estat actual de l'activitat econòmica del municipi, 
facilita ajuts per a la promoció econòmica i dóna suport als als treballadors/ores 
autònoms i als emprenedors/ores en l'inici de la seva activitat. 

1.2.2. Servei d'orientació ocupacional 

Des del servei d’orientació de l’Oficina Jove d'Emancipació, amb coordinació del 
departament d'Ocupació, s'ofereix un itinerari de seguiment que s’inicia amb una 
entrevista per tal de detectar les necessitats de la persona en matèria d’ocupació. A 
partir d’aquí es proposen actuacions per tal de treballar aquelles competències que 
són d’interès i poden repercutir en millorar les oportunitats d’inserció laboral.  

                        

1.2.3. Borsa de treball  

Servei que intercedeix entre la oferta i la demanda, realitzant la preselecció de 
candidatures, i facilitant la informació per a la definició de perfils i contractació. 
Potenciar la borsa de treball amb l’objectiu de facilitar que l’oferta i la demanda es 
trobin i es faciliti la inserció laboral del jovent de la ciutat. Cal obrir vincles de 
col·laboració amb l'Oficina Jove d'Emancipació i el Departament d'Ocupació. 

                        

1.2.4. Formació ocupacional 

L’oferta formativa que s’ofereix des del centre municipal Puig Coca de formació 
ocupacional és una resposta a la demanda en relació a les necessitats de les 
empreses i de les persones que cerquen feina.  

                        

1.2.5. Formació transversal 

Taller de competències transversals per a la millora personal en la recerca de feina 
(Coaching). 

                        

1.2.6. Convenis de pràctiques 

Es tracta de col·laborar amb els centres de Formació Professional en la recerca 
d'empreses interessades en acollir alumnes en pràctiques, tot facilitant als centres 
informació del cens empresarial, i ajudant-los en l’elecció i el contacte amb l’empresa 
més adient per a cada tipus de pràctica. També s’inclou convenis de pràctiques amb 
la universitat com els realitzats en l’ambit esportiu. 

                        

1.2.7. Atenció i/o derivació de consultes 

Consultes en matèria d'ocupació a l'Oficina Jove d'Emancipació, en coordinació amb 
el Departament d'Ocupació, Emprenedoria i Comerç. Es treballa transversalment tota 
la informació que es dóna al o la jove (models de curriculums, ofertes de feina, 
formació ocupacional, treball a l'estranger...).L'Oficina Jove d'Emancipació ofereix, a 
través de l'assessoria de mobilitat internacional, l'orientació a joves especialitzada per 
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temes de treball a l'estranger. 

1.2.8. Servei d’informació i suport a immigrants 

El servei permet el coneixement i accés als serveis públics existents i la relació als 
recursos formatius i ocupacionals. Les persones són ateses per un tècnic 
especialitzat en aquest àmbit. Es detecten les necessitats d'informació i 
assessorament. Suport tècnic en la resolució de tràmits, si s'escau. Derivació a 
serveis i accions ocupacionals propis i externs. 

                        

1.2.9. Prospecció d'empresa 

Creació d’un espai de col·laboració directe entre les empreses del territori i el servei 
municipal d’ocupació amb la finalitat de donar a conèixer els serveis que són 
susceptibles de ser utilitzats per les empreses, en especial la borsa de treball, i 
conèixer les necessitats d’aquestes en relació amb els programes ocupacionals.  

                        

1.2.10. Accions formatives en ocupació a l'Oficina Jove d'Emancipació 

Formacions, tallers i xerrades sobre ocupació. Programa d'accions o cicles trimestrals 
dins l'oferta formativa centrats en habilitats i competècies. 

                        

1.2.11. Assessories i formació a iniciatives d'emprenedoria 

Servei que dóna suport a les persones emprenedores i a les empreses de recent 
creació. Ofereix informació i assessorament en aspectes de creació i gestió 
d'empreses i la realització del propi pla d'empresa. També facilita recursos i informa 
de possibles ajuts per a la posada en marxa de l'empresa o negoci.  S'organitzen 
jornades i seminaris, així com el seguiment de les empreses creades. 

                        

1.2.12. Promoció de la cultura de l'emprenedoria 

Organització de programa de formació en horari lectiu als instituts del municipi per 
promoure la cultura de l'emprenedoria entre els joves o d'altres propostes que 
promoguin l'ocupabilitat dels joves.Orientar als estudiants en el pla de viabilitat de 
projectes d’empreses a Esplugues. 

                        

1.2.13. Pla de dinamització del comerç urbà 

Dinamitzar el comerç local, tot fidelitzant la clientela i fomentant l’associacionisme 
comercial a partir de campanyes de comunicació, informació i assessorament. 

                        

1.2.14. Consum responsable 

Informar, orientar i assessorar als/les joves sobre quins són els seus drets i deures a 
l’hora d’adquirir un bé (comerç) i/o contractar un servei (electricitat, gas, telefonia, 
assegurances, viatges...etc.) i, les formes més adequades per exercir-los. Es realitza 
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a través de la gestió de les denúncies, la publicació d’articles informatius i 
l’organització de xerrades. 

1.2.15. Oficina de comerç 

Servei d’informació i assessorament individualitzat als comerciants d’Esplugues, 
tant en la gestió diària del seu seu negoci, com en temes de normativa comercial i 
possibles línies d’ajudes. S’organitzen accions de formació per millorar la 
professionalització del sector comerç i fer del comerç un actiu viu, de qualitat i 
singular 

                        

1.2.16. Borsa de treball Serveis esportius 

Creació de servei de borsa de treball on es recollin les ofertes i les demandes en 
l’àmbit esportiu 

                        

1.2.17. Coworking 

Proposta sorgida en el procés Pressupostos Participatius, que es concreta en la 
creació d’un espai de treball que permet als professionals, emprenedors o pymes 
compartir feina, tant física com virtualment i desenvolupar projectes porfesionals 
conjuntament. 
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Eixos 1. Una ciutat on emancipar-se 
Programes 1.3. Habitatge 
Descripció En els darrers anys s'ha produït una baixada en els preus del lloguer dels habitatges, però l’elevada taxa d’atur juvenil, les condicions laborals precàries i de poca 

estabilitat, la dificultat d’accès al crèdit, fa que els joves optin per quedar-se al municipi, encara que sigui a casa dels pares. També es detecten que hi han joves que 
opten per anar-se a viure fora del municipi buscant habitatges més econòmics. 

Les accions en matèria d'habitge estan liderades per l'Oficina Municipal d'Habitge. Aquesta està ubicada en el mateix equipament de l'Oficina Jove d'Emancipació fet 
que permet una millor coordinació a l'hora d'establir estratègies d'intervenció. 

Objectius  Potenciar l’emancipació juvenil mitjançant l’accés a l’habitatge dels i les joves d’Esplugues. 
 Millorar les polítiques i els recursos d’accés a l’habitatge del municipi. 
 Oferir informació i orientació als joves que es troben en situació de buscar, llogar o comprar un habitatge. 
 Promoure noves alternatives de vivenda de lloguer compartit, social... 

Indicadors  Nombre de pisos gestionats  
 Nombre de consultes a l’assessoria d’habitatge  
 Nombre de joves que accedeixen a les promocions 

d’habitatge nou de lloguer. 
 Nombre d’ofertes d’habitatges borsa compartir pis 
 Serveis de mediació realitzats 
 Nombre de joves beneficiaris promocions 
 Nombre de trobades de coordinació 

Pressupost  Partides pels programes i projectes 
 Recursos humans de l'ens local 
 Partida d'informació juvenil 
 Partida Oficina Jove d'Emancipació 

 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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1.3.1. Promoció d’habitatge nou de lloguer Jove 

Pla que preveu la creació de nous habitatges per a joves del municipi. Es vol garantir 
que els joves pugui continuar vivint a la seva ciutat sense perdre així les seves arrels 

                        

1.3.2. Assessoria d’habitatge 

Servei gratuït d’assessorament per atendre demandes sobre l’habitatge, així com 
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informació d’ajuts i eines de recerca. Es desenvolupa diàriament a l’Oficina Local 
d'Habitge. 

1.3.3. Compartir pis 

Accions per promoure el contacte entre joves amb l’intenció de compartir pis, oferint 
taulell d'anuncis i via xarxes 2.0. 

                        

1.3.4. Servei de mediació hipotecària 

Servei d’informació, orientació i suport dirigit a particulars amb dificultats per a fer 
front al pagament de les quotes hipotecàries i/o lloguer. Amb conveni entre 
l’Ajuntament d'Esplugues de Llobregat i Càritas Diocesana de Barcelona. 
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Eixos 1. Una ciutat on emancipar-se 
Programes 1.4. Salut 
Descripció L’educació de la salut  és la principal eina de promoció de la salut, i és en aquesta edat quan resulta més fàcil adquirir uns hàbits saludables que influeixen positivament 

en el desenvolupament personal. Els temes tractats amb major profunditat responen a les principals necessitats de salut detectades i/o percebudes en aquesta franja 
d’edat. En aquesta línia el departament de Joventut hi aporta la perspectiva juvenil a les actuacions que es desenvolupen des del departament de Salut, sobretot desde 
la perspectiva de la prevenció. Es segueix en la línia de treball de aportar recursos, informació i assessorament per a sensibilitzar i promoure els hàbits saludables en els 
i les joves. 

S'ha de buscar noves fórmules de sensibilitació i educació que arribin al màxim de joves i que s'adaptin a les noves problemàtiques, con és per exemple, l'assatjament 
escolar, adicions a les xarxes socials, l'autoimatge... 

Objectius  Orientar als i a les joves respecte hàbits saludables que esdevinguin dubtes o problemàtiques als joves. 
 Garantir l’accés a la informació en matèria de salut, per tal de facilitar la presa de decisions respecte als seus comportament. 
 Promoure estils de vida saludables entre els joves. 
 Promoure accions formatives i donar suport a iniciatives juvenils, en matèria de salut. 

Indicadors  Nombre usuaris Escola i Salut 
 Nombre d’usuaris de l’assessoria d’Orientació 
 Enquestes de satisfacció 
 Nombre de grups-classe que participen  
 Valoració del professorat 
 Nombre participants a les campanyes Salut a la ciutat 
 Valoració tècnica 

Pressupost  Partides pels programes i projectes 
 Recursos humans de l'ens local 
 Partida d'informació juvenil 
 Partida Oficina Jove d'Emancipació 
 Partida sensibilització salut 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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1.4.1. Salut i escola 

Aquest programa, liderat per l’ICS, és un programa que permet a les infermeres dels 
CAP, oferir una assessoria presencial als centres de secundària sobre sexualitat i 
hàbits saludables. 
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1.4.2. Xerrades sobre salut a l’àmbit escolar  

La guia educativa PAEC, que ja s’ha mencionat anteriormente, ofereix la possibilitat 
als centres d’escollir alguns dels programes per als alumnes de secundària. Entre 
aquests hi ha un programa d’activitats de sexualitat i afectivitat, estructurat en 
diverses temàtiques segons el curs a la que va destinada. 

                        

1.4.3. Assessoria d'informació en salut 

Consulta confidencial i gratuïta, de lliure accés als joves per a l'atenció i 
assessorament en relació a la sexualitat, les relacions personals, els hàbits en 
l'alimentació, detecció de conductes addictives i derivació... 

                        

1.4.4. Campanyes de salut  

Campanyes de sensibilització obertes al conjunt del municipi en relació a la 
conscienciència i prevenció. Dintre d’aquesta acció es troba la Campanya de la Sida, 
Cursos de primers auxilis i suport vital bàsic, campanya “Vols deixar de fumar?, ús 
correcte de preservatiu, Gegants Encantats.. 

                        

1.4.5. Pla local de prevenció de drogodepències 

Pla de promoció de la salut que estructura diferents programes i accions en la 
prevenció d'adiccions i que estableix protocols d'actuacions des dels diferents agents 
que es relacionen amb els i les joves d'Esplugues. 

                        

1.4.6. Protocol consum 

Protocol per la detecció i abordatge dels alumnes consumidors de drogues. Detecció 
valoració de la addició  i tractament 

                        

1.4.7. Accions formatives en salut 

Tallers, xerrades, exposicions,... sobre salut i consum. Actuacions que donen 
resposta a les inquietuds sobre salut dels joves, suport a iniciatives juvenils o 
demandes específiques de formació en col.lectius joves en relació amb joventut. 

                        

1.4.8. Campanya prevenció assatjament escolar 

Difusió dels recursos i protocol d’actuació davant l’assatjament escolar. Es realitzaran 
activitats de sensibilització i prevenció de conductes agressives entre iguals en 
l’ambit escolar i xarxes socials 

                        

1.4.9. Natació terapéutica per a joves 
Servei esportiu i aquatics específics per a la promoció de la salut en joves amb 
necesitats. 

                        

1.4.10. Programes d’activitat física i salut                         
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Programació de cursos fitness, programes d’entrenament personalitzat per a la 
promoció de la salut. 

 
Eixos 1. Una ciutat on emancipar-se 
Programes 1.5. Mobilitat - Internacional 
Descripció Des de la regidoria de Joventut s'aposta per l'orientació en matèria de mobilitat internacional com a element de valor afegit en les experiències vitals dels i les joves. Es 

promou els programes de mobilitat internacional perquè aporten beneficis d’enriquiment personal als i a les joves que hi participen i a la comunitat que els acull i que els 
envia. Així mateix s'ofereix informació i orientació en un moment en el que els joves opten per marxar a l'estranger per treballar i ampliar la seva experiència formativa. 

Objectius  Potenciar programes de mobilitat internacional entre col·lectius de joves o associacions juvenils donant-lis. 
 Atendre i promoure les demandes en matèria d'informació i tràmits en mobilitat internacional per a joves. 
 Promoure la mobilitat internacional com a valor afegit en els currículum i itinerari de vida. 

Indicadors  Nombre participants al projecte d’intercanvi.  
 Grau de satisfacció dels usuaris/es 
 Nombre d'assistents i valoració de les xerrades de 

mobilitat internacional 
 Nombre de projectes internacionals 
 Nombre d’usuaris del servei d’orientació 

Pressupost  Partides pels programes i projectes 
 Recursos humans de l'ens local 
 Partida d'informació juvenil 
 Partida Oficina Jove d'Emancipació 

 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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1.5.1. Intercanvis de col·lectius de joves d’Esplugues amb altres joves d’Europa 

Els intercanvis juvenils ofereixen a grups de joves de diferents països la possibilitat 
de trobar-se i conèixer millor les seves cultures respectives. Els grups planifiquen 
junts l’intercanvi al voltant d’un tema d'interès mutu.  

                        

1.5.2. Servei d’orientació de Mobilitat internacional 

Servei d'orientació per a joves que volen estudiar, treballar, viatjar o fer voluntariat a 
l'estranger. També hi ha un servei d'assessorament a les entitats o grups formals que 
volen accedir als recursos de la Comunitat Europea.  
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1.5.3. Xerrades als Centres de Secundària  

Xerrades que s’ofereixen als Centres de Secundària per apropar als joves a 
temàtiques en relació a la mobilitat internacional. S'inclouen dins del programa PAEC. 

                        

1.5.4. Accions formatives de mobilitat internacional 

Tallers, xerrades, exposicions,... sobre mobilitat internacional. Actuacions que donen 
resposta a les inquietuds sobre la mobilitat, suport en la recerca de recursos 
formatius i laborals a l'estranger. 

                        

1.5.5. Servei Voluntariat Europeu (SVE) 

Es vol treballar per l'activació dels mecanismes i serveis pertinents per a oferir el 
programa de Servei de Voluntariat Europeu, per a l'intercanvi o desenvolupament de 
projectes per a joves a l'estranger.  

                        

1.5.6. Servei Voluntariat Solidari 

Accions de voluntariat a l’estranger en el camp de la cooperació fent de brigadistes, 
camps de treball... 

                        

1.5.7. Carnets Juvenils 

Tramitació de diversos carnets juvenils que comporten avantatges. En concret, es 
trameten els carnets d'estudiant internacional (ISIC), el de professor/a internacional 
(ITIC), i els carnets d'Alberguista. 

                        

1.5.8. Intercanvis esportius 
Participació en competicions i estades internacionals amb entitats esportives del 
municipi promovent el coneixement mutu amb altres joves esportistes en l’àmbit 
europeu. 
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Eixos 1. Una ciutat on emancipar-se 
Programes 1.6. Mobilitat - sostenibilitat 
Descripció Promoció de la mobilitat tant al municipi com amb les poblacions properes fent ús de la bicicleta com a vehicle sostenible, minimitzant l’ús del vehicle propi i fomentant el 

transport públic. Actualment, la millora de la xarxa de transports públics és una necessitat important per a molts i moltes joves d'Esplugues. Aquest canvi de prioritats pot 
ser degut al context de crisi i l'encariment, motiu pel qual els i les joves optin pel transport públic o transports alternatius (bicicleta, compartit...) com a mitjà de transport 
més assequible per a les seves economies. 

Objectius  Fomentar la mobilitat segura i sostenible. 
 Optimitzar el sistema de transport públic existent . 
 Fomentar l’ús de la bicicleta i de sistemes de transport personal alternatius o compartits 

Indicadors  Número aparcaments  
 Km. Carrils “bicis”  
 Evolució nº d'ús transports públics per part joves 

Pressupost  El propi dels recursos humans 
 Activitats de promoció de la bicicleta, o d'altres accions en mobilitat urbana 

 
Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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1.6.1. Aparcaments de bicicletes 

Desenvolupar l’ampliació dels aparcaments per bicicletes existents tenint en 
consideració les necessitats reals de la ciutadania (llocs, número, ubicació, etc.). 

                        

1.6.2. Bicibox 

Aparcament segur de bicicletas que compte amb una assegurança. 
                        

1.6.2. Carril per a bicicletes. 

Desenvolupar l’ampliació dels carrils per bicicletes existents segons els projectes 
urbanístics (Ronda Verda, Millores barris, Porta Barcelona, etc.). 

                        

1.6.3. Parc BTT 

Instal·lació mancomunada entres els ajuntaments de Sant Joan Despí, Sant Just 
Desvern i Esplugues, ubicada al parc mancomunat de La Fontsanta, per poder 
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practicar en circuit tancat aquest esport i a la vegada saber les conseqüències de 
seguretat i medi ambiental del mateix a la natura. 

1.6.4. Transport públic 

Campanya de promoció del transport públic facilitant tota la informació tant a nivell de 
recorregut, horaris i tipologia. 

                        

1.6.5. Comparteix el cotxe 

El servei consisteix a facilitar la trobada de persones que estan interessades a 
compartir el vehicle privat a l'hora de fer un viatge. Alhora pretén millorar la utilització 
de l’espai públic i disminuir la contaminació. 

                        

1.6.6. Setmana de la mobilitat 

Campanya de sensibilització i informació sobre com reduir els efectes negatius del 
vehicle privat en quant a la qualitat de l’aire, el clima, el soroll el medi ambient, 
accessibilitat i la qualitat de vida. Durant una setmana es concentren activitats 
comunitàries dirigides a determinats segments de població. Els joves poden assistir a 
les activitats programades per aquest col·lectiu o d’altres. 

                        

1.6.7. Campanya control soroll motos i motocicletes 

Mitjançant 4 controls anuals  s’informa, es mesura  i sensibilitza sobre l’ impacte 
acústic dels vehicles amb dos rodes. Aquesta actuació es fa conjuntament amb la 
Policia Local i amb el suport de la DIBA. 
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Eixos 1. Una ciutat on emancipar-se 
Programes 1.7. Informació 
Descripció La manca de informació i/o fer servir els mitjans adequats per arribar al col·lectiu jove ha estat un dels aspectes pitjor valorats per als i les joves durant el procés de la 

diagnosi. La informació i les seves derivacions en forma de comunicació de qualsevol tipus, assessorament i orientació més especialitzada, esdevenen una eina 
fonamental per al desenvolupament de les potencialitats dels joves en igualtat d’oportunitats. El desenvolupament d'aquest programa ha de ser prioritzat i estratègic per 
poder garantir que la resta d'actuacions arribin als i les joves. Els canals de comunicació on line són molt importants en els col·lectius juvenils. La informació en aquests 
mitjans permet que els i les joves hi tinguin accés i sobretot puguin interactuar.  

L'Oficina Jove d'Emancipació ha d'esdevenir la porta d'entrada del jove a l'Ajuntament. Un servei integral per a joves on els oferim resposta a tots els dubtes que poden 
tenir. Facilitar als joves la seva autonomia mitjaçant la informació correcta, ben tractada i orientada a les seves necessitats. 

Objectius  Adaptar l'oferta informativa, per tal d'adequar-se a les necessitats juvenils i afavorir en la pressa de decions. 
 Optimitzar i millorar la qualitat de la informació que arriba al jove. 
 Ser una eina de comunicació entre els diferents grups i associacions per intercanviar informació d’interès juvenil. 
 Promocionar i desenvolupar eines comunicatives estables i diverses per a difondre informació aprofitant els recursos 2.0. 
 Potenciar la participació dels i les joves en canals de comunicació 2.0. 
 Facilitar l’accés als recursos informatius mitjançant la descentralització i la dinamització als centres d’ensenyament secundari i a qualsevol altre equipament de 

ciutat que esdevingui espai de trobada juvenil. 
Indicadors  Nombre d’usuaris a l’Oficina d’Emancipació  

 Grau de satisfacció dels usuaris.  
 Grau de fidelització dels usuaris. 
 Nombre de consultes al PIDCES.  
 Nombre de visites al portal jove i xarxes 
 Nombre de joves que reben el mailing.  
 Nombre de consultes al servei de consulta.  
 Nombre de participacions de joves als mitjans 
 Valoració tècnica 

Pressupost  Recursos humans de l’ens local 
 Partida d'informació juvenil 
 Partida Oficina Jove d'Emancipació 
 Partida del departament de comunicació 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 

20
14

 

20
15

 

20
16

 

20
17

 

Em
pr

es
a 

i o
cu

pa
ci

ó 

H
ab

ita
tg

e 

Se
rv

ei
s 

So
ci

al
s 

Ed
uc

ac
ió

 

C
ul

tu
ra

 

Es
po

rt
 

Pa
rt

ic
ip

ac
ió

 

Sa
lu

t  

Ig
ua

lta
t 

A
ltr

es
 d

ep
ar

ta
m

en
ts

 

A
ltr

es
 A

dm
in

is
tr

ac
io

ns
 

A
ss

oc
ia

ci
on

s/
gr

up
s 

12
 a

 1
6 

17
 a

 2
0 

21
 a

 2
5 

26
 a

 3
0 

31
 a

 3
5 

C
on

tin
uï

ta
t 

R
ef

or
m

ul
ac

ió
 

N
ov

et
at
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1.7.1. Punt d’Informació Oficina Jove d'Emancipació  

Conèixer l’entorn i classificar els recursos i la informació per poder difondre 
coneixements sobre tots els temes d’interès juvenil: l’ensenyament, la formació, el 
treball, l’habitatge, la salut, la prevenció, la societat, la participació, la cultura i l’oci, 
les vacances i estades i la mobilitat. A lOficina Jove també hi ha espai d'autoconsulta, 
equips informàtics, zona expositiva, cartelleres, cessió d'espais, i atenció 
individualitzada i confidencial als usuaris. El servei realitza difusió periódica de la 
informació a totes les antenes d'informació.  

                        

1.7.2. Pla de Comunicació Jove 

Programa per establir estratègies de comunicació per arribar al col·lectiu jove que 
estructurarà les accions, recursos i eines. Establirà les priortitats a l'hora d'utilitzar els 
mitjans més adequats per difondre la informació d'interés juvenil. 

                        

1.7.3. PIDCES 

Projecte d'informació i de dinamització als instituts, de forma que a partir de la 
interlocució ens permet tenir un coneixement dels interessos i les necessitats per al 
disseny de programes i activitats (extraescolar, formació, etc). La dinamització es 
realitza a través de l’aproximació i la proximitat dels i les joves als instituts. Es detecta 
els seus interessos, les seves inquietuds i necessitats. També coordina i dinamitza 
als i a les joves als centres de secundària, promovent programes d'interés juvenil. 

                        

1.7.4. Campanyes temàtiques 

Periòdicament s'oferirà al jovent informació acurada sobre un tema en concret que 
tant per la data de l’any els i pugui interessar (ex. Marc educació, saló 
ensenyament...) Quan escaigui anirà acompanyada de dinamitzacions tipus 
xerrada/activitat. Alhora es crearà vincles de connexió entre recursos i entitats. 

                        

1.7.5. Web Esplujove i xarxes 

Portal web d'Esplugues http://www.esplujove.net, és l’eina de comunicació central per 
a la difusió, la promoció i l'aplicació del Pla Jove. 

El facebook, el twitter, canal youtube i les altres plataformes online que optimitzen la 
comunicació i la dinamització dels i les joves. Són imprescindibles en la metodologia 
diària del servei. 

                        

1.7.6. Newsletter 

El mailing és una eina amb molt de potencial pel que fa a la difusió i comunicació 
amb els i les joves. Cal continuar amb la línia i seguir difonent les accions  d’interés 
juvenil de la ciutat i altres Administracions. 
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1.7.7. Bloc de l'Oficina Jove d'Emancipació 

Dinamització d'un bloc especialitzat en materia d'emancipació en el que s'inclouen 
notícies, recursos, videoconsells... per facilitar la presa de decisió dels joves. 

                        

1.7.8. Aula informàtica d’accés lliure 

L’Espai Jove Remolí compta amb l’aula amb 11 ordinadors, que estan a l’abast dels 
joves totes les tardes, de 17 a 21h. Els joves poden reservar ordinador i utilitzar-ho 
per a temes educatius, laborals, lúdics... Comptem amb personal a l’aula per als 
dubtes i/o assessoraments que es necessitin.  

                        

1.7.9. Servei d'autoconsulta  

Servei d’informació ubicat a l'Oficina Jove d'Emancipació i l’Espai Jove Remolí que 
ha d’oferir l’assessorament on-line als i a les joves de la ciutat per oferir informació 
des de qualsevol àmbit juvenil. Es complementa amb cartelleres, hemeroteca i 
dossiers de recursos.  

                        

1.7.10. Secció “Esplujove” a l’Agenda 

L’Agenda és una publicació concebuda per ser el punt informatiu de referència de les 
activitats per a tot el municipi. En aquest format hi ha un apartat específic per als 
joves amb referències d’informació sobre els serveis i activitats juvenils. 

                        

1.7.11. No et quedis a casa 

Guia d’activitats esportives, culturals i de temps de lleure del municipi que es publica 
anualment al setembre 

                        

1.7.12. Antenes Informatives  

Descentralització de la informació allà on hi han joves: instituts, equipaments 
esportius, biblioteques, sales d’estudi, centres culturals i esportius, associacions 
juvenils, culturals, socials, entitats de lleure… 

                        

1.7.13. Joves als mitjans de comunicació 

Espais reservats per a notícies, agenda d'interés juvenil als diferents mitjans de 
comunicació municipal: revista El Pont, televisió local, web municipal... Aquesta acció 
ha d'aportar el valor afegit de visualitzar les accions protagonitzades pels joves a tota 
la població i positivitzar la imatge del col·lectiu envers la ciutadania. 
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Eixos 1. Una ciutat on emancipar-se 
Programes 1.8. Sostenibilitat 
Descripció Conjunt d’activitats per donar a conèixer l’estat actual del mediambient i sensibilitzar a la població des del civisme. D’aquesta manera motivem als i les joves a que 

mantinguin conductes sostenibles i cíviques 
Objectius  Informar, sensibilitzar i conscienciar sobre temes de medi ambient, civisme i sostenibilitat.  

 Motivar als i les joves per que mantinguin hàbits saludables i sensibilitzats amb el mediambient. 
 Incentivar el coneixement del medi natural en el territori. 

Indicadors  Nombre d’activitats realitzades 
 Valoració dels participants 
 Valoració tècnica 

Pressupost  Els propis dels recursos humans 
 Partida mediamabient 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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1.8.1. Accions formatives als instituts 
Activitats dirigides als noies i noies dels centres d'educació secundària per tal d’oferir 
informació i assessorament en matèria de mediambient i augmentar la conscienciació 
i sensibilització en matèria de sostenibilitat. Dins del programa PAEC 

                        

1.8.2. Setmana energia 
Campanya per conscienciar a la ciutadania de la importància del consum 
responsable de l’energia. Durant una setmana es concentren activitats comunitàries. 
Els joves poden assistir a les activitats programades per aquest col·lectiu o d’altres. 

                        

1.8.3. Setmana verda 
Campanya per conscienciar a la ciutadania sobre la importància de preservar el medi 
ambient. S’organitzen xerrades, activitats per a joves com plantació d’arbres, 
repartiment de material per reutilitzar...  

                        

1.8.4. Coneixent Collserola 
Accions en col·laboració amb el Parc Metropol·lità de Collserola que promouen el 
coneixement de l’entorn natural del parc així com accions de voluntariat per a la 
preservació. 
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Eixos 2. Una ciutat on implicar-se 
Programes 2.1. Participació 
Descripció La participació juvenil és una de les grans línies d'actuació del pla i suposa definir models diferents per la diversitat d'espais: Consell municipal de la Joventut, taules, , 

antenes informatives, fira d'entitats, grups informals, entitats..., i des d'un treball estret entre les regidories implicades, i en especial amb la coordinació del departament 
de Participació. El programa vol apropar més els i les joves a les accions que el departament de joventut organitza així com la implicació en la seva ciutat. 

Objectius  Fomentar la participació dels i les joves en la vida ciutadana assegurant la seva implicació tant en la presa de decisions com en la capacitat d’aportació de 
criteris sobre la gestió dels temes que els afecten a través d’una política activa. 

 Fomentar processos participatius per tal de generar espais de treball conjunt entre els i les joves i l’administració local. 
 Crear xarxes i grups informals de joves per al treball d’interessos comuns. 
 Establir diferents metodologies participatives de funcionament. 
 Potenciar la participació dels i les joves als centres de secundària de la ciutat per què adquireixin uns hàbits i habilitats pel seu accés a la plena ciutadania. 

 
Indicadors  Nombre participants en el procés d’elaboració PLJ  

 Grau d’implicació joves en processos participatius. 
 Nombre d'accions  
 Valoració tècnica 
 Usuaris de les eines 2.0  
 Nombre d'espais i taules de treball amb joves 
 Nombre joves voluntaris i demandes de voluntariat 

Pressupost  Recursos humans propis 
 Partida de participació  
 Partida subvencions entitats 

 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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2.1.2. Dinamització per a la participació 

Actuacions destinades a promoure la implicació dels i les joves en els processos que 
els hi facilitin la seva autonomia, la seva organització associativa, el 
desenvolupament d’iniciatives no formals, etc 

                        

2.1.2. Dinamització 2.0                         



 

  103  

Cal seguir potenciant aquests canals de difusió i participació www.facebook/esplujove 
i www.youtube/esplujove, twitter, bloc. Aquests canals han de permetre ser el més 
participatius possibles i han de generar espais d’interacció entre els i les joves. Cal 
que aquests portals estiguin el més actualitzats possibles.  

2.1.3. Taula de participació. 

Creació de taules temàtiques específiques. Eina d'interlocució amb els i les joves 
amb l'objectiu de generar dinàmiques d'autogestió o cogestió. 

                        

2.1.4. Consell de la Joventut 

En la diagnosi s’ha constatat que s’ha de reformular aquest foro de participació per tal 
de que sigui un espai propi tant de les entitats juvenils com de joves a títol personal. 
Ha de tenir una imatge més propera i nous canals de comunicació per poder ampliar 
la participació. Ser un òrgan consultiu i més operatiu. 

                        

2.1.5. Espai de formació 

Establir cursos i espais de trobada entre els i les joves per impulsar el treball en xarxa 
creant mecanismes de consolidació de les diverses formes d’organització col·lectiva. 

                        

2.1.6. Punt del Voluntariat 

Un nou projecte que posa en contacte les entitats i col.lectius del municipi que 
necessiten persones voluntàries amb les persones que busquen un projecte on 
dedicar el seu temps lliure des del voluntariat. 

                        

2.1.7. Formació i sensibilització en l’àmbit de la Cooperació 
Dins el Pla Director de Cooperació, 2012-2015 es realitzen activitats per a joves per 
implementar la sensiblització en l’àmbit de la cooperación (primavera solidària, tallers, 
teatre, curts…). 

                        

2.1.8. Servei de Voluntariat Europeu (SVE) 

Acció per possibilitar als i les joves de 18 a 30 anys ampliar la seva formació, viure 
una experiència intercultural, conèixer diferents realitats, donar suport al 
desenvolupament de comunitats locals i ampliar els coneixements d'un idioma a 
través de la participació activa en un projecte de voluntariat. 

                        

2.1.9. Audiència Pública de Joves  

Mecanismes de participació ciutadana que contempla el Reglament Orgànic 
Municipal perquè els menors puguin fer arribar els seus suggeriments a la corporació. 
Es realitzen mitjançant un treball en els centres de secundària al voltant d’un tema 
que permet als i a les joves fer propostes a l’administració. Aquestes propostes es fan 
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en una audiència pública on hi assisteixen els representants municipals.  

 
 
 

Eixos 2. Una ciutat on implicar-se 
Programes 2.2. Iniciacitives juvenils i associacionisme 
Descripció Aquest programa recull els diferents tipus de recursos necessaris per a facilitar les iniciatives juvenils, des dels petits projectes de grups no formals fins als convenis 

amb entitats. L’existència de grups no formals o col·lectius de joves que no estan constituits com associacions fa que hi hagi un replantejament de les accions dirigides a 
donar suport a aquests grups. Les subvencions són una línia de suport a les accions que plantegen les entitats i que han de permetre ser una ajuda a aquestes, però 
educant a les entitats a ser el màxim d’autosuficients possibles. 

S'ha de potenciar l'autoorganització, la formació, la xarxar i el desenvolupament de projectes joves. En aquesta línia, l'Espai Jove Remolí vol ser un espai de trobada per 
a gent jove, col•lectius i entitats on conflueixin sinergies de col•laboració, de creació i poder tirar endavant les iniciatives i projectes juvenils.  

Objectius  Promoure l’associacionisme i l’autoorganització dels i les joves per a donar satisfacció a les seves inquietuds individuals o grupals. 
 Fomentar i estimular la creació de nous grups, associacions juvenils. 
 Afavorir l’autonomia d'autogestió de les associacions i iniciatives juvenils. 
 Facilitar la difusió de la tasca dels moviments associatius als centres educatius i a la ciutat 
 Generar espais de trobada per enfortir el teixit social entre grups joves o associacions iniciatives 

Indicadors  Nombre de col·lectius juvenils.  
 Nombre consultes assessoria suport associacions. 
 Nombre d’iniciatives juvenils sol·icitants dels 

diferents tipus de suports 
 Nombre d’entitats juvenils a Esplugues 
 Nombre de joves implicats en les entitats 
 Nombre i tipologia de cessions d'espai 
 Nombre de convenis 
 Nombre d’entitats i persones inscrites formacions  
 Volum de noves entitats juvenils 
 Valoració tècnica 

Pressupost  Recursos humans propis 
 Partida de subvencions i ajuts econòmics o concursos 
 Materials de suport Fira d'entitats 

 

 

Accions Temporalització Àmbits implicats Edats Estat 
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2.2.1. Suport a associacions  

Donar suport a les associacions, donant rellevància i obrint-ho a joves que vulguin 
associar-se facilitant informació, orientació i assessorament en l’àmbit de 
l’associacionisme. 

                        

2.2.2. Subvencions  

Les subvencions per entitats juvenils pretenen donar suport a iniciatives per a la 
milorar de la vida de la ciutat. Es donarà suport especialment a aquelles entitats 
juvenils que promoguin l’associacionisme entre els i les joves 

                        

2.2.3. Suport a col·lectius juvenils  

Donar suport a col·lectius no constituïts tractant-los amb la mateixa dinàmica que les 
associacions. Es tramitaran ajuts com infrastructures i suport tècnic.  

                        

2.2.4. Suport tècnic 

Orientació i suport logístic per a la concreció i desenvolupament projectes de 
col·lectius no formals. Es desenvoluparà des dels equipaments de referència. 

                        

2.2.5. Ajuts econòmics 

Dotació anual per oferir petits suports econòmics a joves individuals o col·lectius no 
formals per al desenvolupament d’iniciatives. Cal estudiar la possibilitat de promoure 
la cogestió per a projectes o iniciatives concretes, i incloure partides específiques que 
puguin gestionar grups com el Consell Municipal de Joventut. 

                        

2.2.6. Cessió espais 

Sistema de cessió d’espais gratuïts a associacions o col•lectius juvenils per a 
desenvolupar espais de treball o activitats concretes, a l'Espai Jove Remolí, l'Oficina 
Jove d'Emancipació o als equipaments de la ciutat. No es tracta de cessions estables 
sinò acordada temporalment i a en funció d'un projecte concret a desenvolupar. 
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2.2.7. Formació associativa 

Programació d’accions formatives (cursos, tallers, xerrades...) destinades a donar 
suport a entitats juvenils atenent les necessitats expressades per les entitats, per a 
que disposin d’eines per al funcionament habitual. 

                        

2.2.8. Foment del treball en xarxa  

Fomentar el treball en xarxa de les entitats i col·lectius de joves compartint 
experiències i recursos. Exemples: portal d'entitats, fira d'entitats, Festa al Parc… 

                        

 
 
 



 

  107  

 
Eixos 2. Una ciutat on implicar-se 
Programes 2.3. Diversitat i convivència 
Descripció Contemplem la diversitat des d’una visió àmplia en la mesura que es produeix per raó de gènere, de procedència, de cultura, etc.. En aquest programa es treballen, 

alhora, amb diferents departaments com: Igualtat, Gent Gran, Discapacitats, Nova Ciutadania, Civisme, Policia Local. Alguns d'ells amb plans locals propiis. Es destaca 
el  treball tranversal, també en la intervenció global o derivació de casos, en referècia als joves en situació de risc, o bé en treball actiu o preventiu. Es treballa per la 
plena participació i integració del col·lectiu jove en el conjunt d’activitats, serveis i programes juvenils impulsats per l’Ajuntament garantint l’igualtat d’oportunitats, drets i 
deures. Es tracta d’adaptar-se a la diversitat, a les diferències i a noves formes de convivència.  

El Pla d’Igualtat defineix cap a on es dirigeix l'Ajuntament en l'àmbit de les polítiques de gènere. S’estructura en 7 línies estratègiques amb objectius específics i accions 
per a la població general i un grup d’accions concretes per a la població juvenil. 

El Programa de Persones amb Discapacitat vol aconseguir la plena incorporació de les persones amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial a la vida social i cultural 
de la comunitat. 

Objectius  Donar suport als i les joves, estimular-los i potenciar-ne la seva socialització, comunicació, cooperació i organització col·lectiva. 
 Promoure la diversitat com a element identificador de la condició juvenil. 
 Prevenir comportaments discriminatoris per afavorir una convivència positiva. 
 Promoure igualtat entre dones i homes al municipi, amb compromís institucional afavorint canvis estructurals en la ciutadania des de la perspectiva de gènere. 

Indicadors  Nombre de participants  
 Nombre grups-classe participants activitats PAEC 
 Nombre aprox. joves participants en actes 
 Consultes joves atesses i/o derivacions CIRD 
 Nivell participació joves discapacitats programes 
 Valoració dels participants als tallers i activitats 
 Valoració técnica 

Pressupost  Recursos humans propis 
 Partides especifiques dels departaments implicats 
 Partides pels programes i projectes 
 Partida Oficina Jove d'Emancipació 
 Partida de dinamització juvenil 

 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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2.3.1. PRAM - Pla de Recepció d’Acollida Municipal  

Accions en el procés de recepció i acollida de les persones nouvingudes al municipi, 
per tal de garantir el seu accés a la informació bàsica, i orientar-les en els circuits 
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d’acollida i facilitar el desenvolupament autònom al municipi.  

2.3.2. Espais joves interculturals 

Accció que apropa als i les joves de diverses nacionalitats en un mateix punt de 
trobada, amb activitats concretes que potencien l’intercanvi. Es potencia la diversitat 
entre els joves del municipi.Treball de casos i coordinació amb l'Oficina Jove 
d'Emancipació i l’Espai Jove Remolí per a la coordinació i derivacions. 

                        

2.3.3. Tallers de sensibilització gènere 

Tallers de sensibilització sobre violència de gènere i coeducació: detecció de 
relacions, abusives, els paranys de l’amor... 

                        

2.3.4. Detecció i derivació casos violència de gènere 

Servei d’informació i atenció a les dones potenciant l’autonomia, contribuint a la 
superació de les situacions de desigualtat de gènere i responent a les demandes 
d’informació i atenció. Disposa d’especialistes en temes psicològic i jurídics. Entre 
Joventut i el CIRD s'estableixen coordinacions i es treballa conjuntament. Es participa 
a comissió tècnica circuit local contra la violència masclista. 

                        

2.3.5. Formant espais de dones 

Oferta formativa liderada per Igualtat, de diferents tallers que es realitzen 
trimestralment. Cal seguir treballant per abordar qüestions com les masculinitats, 
l'augment de violència masclista entre els joves. 

                        

2.3.6. Campanyes de sensibilització gènere 

Celebració dels dies internacionals (Dia internacional contra la vioència masclista /Dia 
internacional de les Dones) amb campanyes en les que es realitzen actes de 
sensibilització, implicant als i les joves en la seva realització, cercant formats i 
metodologies atractives (per exemple, gravació de vídeos, concerts...). 

                        

2.3.7. Suport i coordinació diversitat funcional 

Facilitar, preveure i promoure l'accés dels joves amb discapacitat als diferents serveis 
i activitats, concretant suports, accions de formació adaptades, especialment en les 
temàtiques referents a l'oci i l'autonomia. 

                        

2.3.8. Accions formatives en l’àmbit escolar 

Oferta d’activitats que ofereix la regidoria de Cooperació, Igualtat, Nova Ciutadania 
inclosa a la guia de serveis educatius pels centres educatius, per a treballar diversos 
aspectes relacionats amb la temàtica (programa PAEC). 
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2.3.9. Taula de convivència 

Espai de trobada de diferents col·lectius i entitats del municipi per treballar la 
convivència i abordar les situacions conflictives des de l'esperit de la resolució. 

                        

2.3.10. Sessions d'acollida  
Sessions d'acollida adreçades a tota la població nouvinguda a Esplugues a partir dels 
16 anys. S’ofereix informació sobre recursos del municipio, coneixement de l'entorn, 
de la llei d'estrangeria i reagrupament familiar. 
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Eixos 2. Una ciutat on implicar-se 
Programes 2.4. Cohesió social 
Descripció Programes per treballar coordinadament per tal de detectar necessitats, demandes i requeriments socials dels joves més fàcilment vulnerables que es troben en risc 

d’exclusió social. Aquest programa inclou principalment les accions per a la inclusió social dels joves, que es porten a terme des de la regidoria de Serveis socials, que 
ofereix un conjunt de serveis i programes orientats a promoure la millora de la qualitat de vida de tots els ciutadans i ciutadanes, especialment, d’aquells que per 
diferents raons necessiten un especial suport.  

Objectius  Establir i millorar les actuacions per atendre problemàtiques socials dels joves més vulnerables. 
 Atendre les necessitats individuals dels menors per facilitar el seu desenvolupament. 
 Prevenir el risc d'exclusió social de les persones joves. 
 Fomentar el treball en xarxa entre els diferents agents vinculats al treball de la cohesió social. 
 Reduir la implicació dels joves en fets il·lícits. 
 Reduir la implicació dels joves conductors en infraccions de trànsit i reconduir aquestes conductes de risc 

Indicadors  Nº menors detectats / nº menors atesos 
 Nº famílies que sol·liciten atenció/ nº de famílies ateses 
 Nombre derivacions de joves des d’equipaments 

juvenils a Serveis Socials 
 Valoració tècnica i de les coordinacions 

Pressupost  Partides pels programes i projectes 
 Recursos humans de l'ens local 
 Partida d'informació juvenil 
 Partida Oficina Jove d'Emancipació 
 Partida de dinamització juvenil 
 Partida pels ajuts econòmics 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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2.4.1. Pla Local de Infància i Adolescència 

Xarxa d’infància i adolescència: actuacions interdisciplinar i iteradministratives per tal 
de donar una resposta global a les necessitats detectades, demandes i requeriments 
socials dels joves en situació de vulnerabilitat o en situació de risc d’exclusió social. 

                        

2.4.2. Menors en procés d’escolarització 

Mitjançant comissions socials en els centres educatius es facilita la integració escolar 
dels menors oferir una atenció individualitzada, des de una perspectiva global.  

                        



 

  111  

2.4.3. Programa per atendre situacions d’absentisme 

Protocol d’actuacions per corregir situacions de absentisme. 
                        

2.4.4. Taula tècnica de Grups de Joves Organitzats i Violents (GJOV) 

Espai multidisciplinar i interadministrativa que treballa per la prevenció, detecció i 
atenció de joves relacionats amb grups de joves organitzats i violents.  Conjunt 
d’actuacions dirigides a facilitar la desvinculació de jove al grup organitzat i violent i 
proposar les mesures d’intervenció més adients, amb els joves que pertanyen a 
bandes segons les necessitats: intervenció policial, educatives, tractament...   

                        

2.4.5. Espai públic i joves 

Línia de treball per detectar i derivar necessitats, demandes i situacions de risc social 
amb joves, en l'espai públic. Es treballa des del coneixement de la realitat, del grups 
formals i no formals de joves, mitjançant la coordinació amb els diferents serveis del 
municipi i el contacte directe amb els joves. 

                        

2.4.6. Servei de prevenció socioeducatiu 

Treball amb entitats d’oci i temps lliure i esport, com a recursos integradors dels 
menors en situació de risc.  

                        

2.4.7. Mediació famílies/adolescents 

Creació d’un servei per a famílies i els adolescents que presentin conflictes propis 
d’aquesta etapa evolutiva. 

                        

2.4.8. Alternativa a la sanció 

Participació voluntària en sessions educatives i de sensibilització, dirigides pel 
responsable del programa d’Educació Viària de la Policia Local, els joves infractors 
tenen la possibilitat de commutar la sanció pecuniària per la seva participació en 
aquestes sessions formatives. Joves conductors infractors entre 15 i 25 anys. 

                        

2.4.9. Programa d’atenció individualitzada 

Intervenció educativa individualitzada dirigida a compensar el dèficits personals i/o 
socials dels. Intervenció educativa mitjançant un pla de treball individual en el qual 
s’estableixen les mesures compensatòries que afavoreixen el seu senvolupament. 

                        

2.4.10. Coordinació i casos 

Coordinació, derivació i col·laboració en el tractament de casos de risc que es 
detectin des de la intervenció directa amb joves o des de l'atenció a les assessories o 
les activitats de l'Espai Jove Remolí. 
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2.4.11. Agent tutor 

Agents de Policia Local, amb formació en convivència en el marc de l’educació i 
prevenció d’actituds i hàbits de risc en adolescents, desenvolupen una atenció en 
termes de proximitat, col·laborant amb la direcció, claustre i AMPAs dels instituts per 
analitzar l’estat de seguretat del centre, i organitzar programes de prevenció de la 
violència, mediació i assessorament en l’àmbit de convivència. 

                        

2.4.12. Escola de conducció viària  

Es desenvolupen sessions educatives fonamentalment pràctiques envers una 
conducció segura dels vehicles de dues rodes en el marc d’un circuit i amb vehicles 
reals, sota la supervisió de professionals especialitzats. 

                        

2.4.13. Commutació de sancions administratives per treballs comunitaris 

Establir un marc educatiu de menors infractors per commutar les sancions 
administratives per infracció de l’Ordenança de convivència ciutadana i ús de la via 
Pública o per la aplicació de la Llei Orgànica 1/1992, fent  treballs en benefici de la 
comunitat compensant els danys ocasionats. 

                        

2.4.14. Patis oberts 

Promoció dels patis oberts dels centres d’ensenyament en horaris no lectius, per tal 
de facilitar l’accés dels joves que vulguin practicar esport de forma espontània i no 
necessàriament organitzada. 
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Eixos 3. Una ciutat on gaudir 
Programes 3.1. Cultura 
Descripció Els espais i moments d'oci intervenen en els processos de socialització dels joves i en ells es configuren estils, gustos, estètiques. Per això s'ha de garantir una oferta 

extensa i variada d'oci adreçada als joves de diferents edats, estils i interessos. Aquest programa vol coordinar l’àmplia oferta d’oci i d’activitats culturals realitzades per 
entitats, col·lectius i Ajuntament, per evitar duplicitats i per a que es generin sinèrgies de treball en xarxa. Així doncs, el programa pretén diversificar les opcions que 
tenen els i les joves. Donar alternatives a l’oci més consumista i comercial, oferint accions dels que ells en seran els propis protagonistes, des de la fase inicial de 
disseny a la fase d’execució. 

Objectius  Garantir una oferta d'activitats d'oci suficient per atendre potencialment la diversitat de perfils juvenils existents al municipi 
 Promoure espais de trobada amb caire lúdic per als joves de la ciutat. 
 Promoure la universalització de la cultura per a tots i totes els i les joves millorant l'accés, la difusió i el consum crític. 

Indicadors  Volum i perfil d'usuaris dels espais joves 
 Nombre d'activitats programades i realitzades 
 Nº joves, entitats implicats en organització ctivitats 
 Assistents i inscripcions a les activitats 
 Nivell de satisfacció dels participants 
 Valoració tècnica 
 Nombre d’usuaris de l’Espai Jove Remolí  

Pressupost  Recursos humans propis 
 Partida d'activitats 
 Partida de dinamització 
 Partida de cultura 

 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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3.1.1. Espai Jove Remolí 

La finalitat de L’Espai Jove Remolí és oferir serveis, projectes i espais de relació a la 
població juvenil d’Esplugues, per afavorir el seu desenvolupament sociocultural, tot 
oferint elements de participació i intervenció comunitària. Es contemplen una sèrie 
d’oportunitats de millora, per adequar el servei a la realitat juvenil.  

                        

3.1.2. Oferta formativa 

La formació és una estratègia d’intervenció per al desenvolupament cultural d’un 
territori. La formació s’ubica en l’espai de lleure, complementa l’educació formal amb 
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elements innovadors. Les activitats de formació poden ser de tipus compensatori per 
cobrir buits o mancances, de promoció cultural o d’introducció d’elements innovadors, 
activitats pel creixement personal, etc. Es programen cursos, xerrades i tallers que 
configuren l'oferta formativa trimestral dels equipaments juvenils. 

3.1.3.Esplujove 

Accions de dinamització on es recull les activitats juvenils, predominanment de l'àmbit 
local. Inclou activitats de diferents formats des de monogràfics en làmbit de les TIC's 
fins exposicions, campionats, tallers puntuals, mostres, concerts, representacions 
teatrals... Tot i que les activitats es publiciten en l'Agenda i en el web Esplujove, és 
necessari reforçar els canals de difusió, facilitant la informació per als i les joves. 

                        

3.1.4. Calendari festiu i popular 

Accions per promoure la conservació de la celebració de les festes populars, sense 
oblidar que els usos i costums evolucionen constantment. És per preten dinamitzar 
activitats entorn a les festivitats de caràcter cogestionat amb els propis joves (cap 
d’any, carnestoltes, Sant Jordi, Nit d’Ànimes...). Per això, s'ha d'avançar en la 
coordinació amb la Regidoria de Cultura per seguir definint la implicació dels joves a 
les festes populars, i trobar més espais de treball conjunt i de participació de 
Joventut, en la programació i propostes d'activitats de la Festa Major.  

                        

3.1.5. Arts escèniques 

Suport en l’àmbit de les arts escèniques i la seva promoció concretan una 
programació dirigida al jovent i dinamitzant als i les joves mitjançant activitats 
artítiques. Es promou la formació a partir del suport a les accions de les entitats i 
l’Espai de les Arts, aixi com oferint cursos i tallers per a joves. 

                        

3.1.6. Espluestiu 

Reforçar les activitats culturals adreçades als i a les joves durant el període estiuenc, 
recullint noves propostes que permetin ampliar el ventall d’oferta d’activitats.  

                        

3.1.7. Projecte oci nocturn alternatiu per a joves  

Programació d’activitats d’oci nocturn concreta per als joves. Activitats úniques 
adreçades als joves a partir de 16 anys ja que es realitzaran en horari nocturn i en 
diversos espais de la ciutat per poder ampliar l’oferta d’oci i cultural. 
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Eixos 3. Una ciutat on gaudir 
Programes 3.2. Música 
Descripció Aquest programa engloba totes les accions a nivell musical que hi ha a la ciutat. En relació a la programació de concerts i sessions musicals es troba a faltar una 

programació estable, durant tot l’any, que vagi destinada a la gent jove. L’escenari del Casal Cultural Robert Brillas s'ofereix per realitzar actuacions de format acústic. 
La sala polivalent de l’Espai Jove Remolí que permet als grups oferir actuacions en directe amb petit format. L'Escola municipal de Música té una oferta amplia de 
formació musical i està consolidada en el territorio. S’obre una via de coordinació per poder generar oferta i formació musical, o suport a la creació. 

Objectius  Generar una oferta estable de música que reculli la diversitat d’estils dels joves. 
 Donar suport a les iniciatives dels joves músics en l'àmbit local. 
 Promoure una oferta de formació i difusió musical moderna i de qualitat. 

Indicadors  Nombre d'assistents a les programacions  
 Nombre de grups de músics joves d'Esplugues 
 Nombre d'actuacions  
 Volum de grups usuaris dels Bucs  
 Participants en les accions de formació 
 Valoració tènica 
 Nombre d’assistents als concerts 
 Grau de satisfacció dels i les joves  

Pressupost  Recursos humans propis 
 Partida d'activitats 
 Pressupost de l'Escola Municipal de Música 

 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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3.2.1. Acompanyament i recursos 

Suport als i les joves en els seus projectes musicals mitjançant: cessió d'espais i 
recursos, assessorament, informació de convocatòries, concursos i formacions. 

                        

3.2.2. Formació músics 

Oferta de formació musical de l'Escola Municipal de Música i propostes formatives 
concretes a l'Espai Jove Remolí 

                        

3.2.3. Música en viu                         
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Programació de concerts i sessions de música diversa i de qualitat adreçada a  joves. 

3.2.4. Sala polivalent de l’Espai Jove Remolí  

La programació de l’Espai Jove Remolí dóna l’oportunitat als grups de realitzar 
concerts en format acústic. Cal dona protagonisme a aquells grups de joves músics 
que volen oferir un concert en aquest petit format.  

                        

3.2.5. Bucs musicals 

Espai d'assaig ubicat al Camp de Futbol Municipal Salt del Pi. S'ha de desenvolupar 
un projecte que permeti la millor gestió, acondicionament de l'espai i el màxim 
aprofitament de les instal·lacions per a que els joves del municipi en puguin fer-ne ús. 
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Eixos 3. Una ciutat on gaudir 
Programes 3.3. Creadors i creadores 
Descripció A Esplugues hi han diferents col·lectius de joves que des de la seva disciplina estan desenvolupant diferents processos de creació artística, vinculats a les arts 

escèniques i visuals, l'art urbà, etc. Es pretén donar resposta tant a la perspectiva lúdica i d’aprenentatge, com a la perspectiva més professionalitzadora. Les accions 
que s’enumeren estan orientades, doncs, al foment de l'experimentació, la producció, la formació, l'exhibició i la difusió de les arts i la cultura. La transversalitat ha de ser 
una de les bases per al foment d'aquest programa enfortint la coordinació amb el departament de cultura.  La consolidació de l'Espai de les Arts marca també una nova 
etapa on replantejar nous reptes de formació i projecció artística. 

Objectius  Promoure la creativitat. 
 Donar suport per incentivar produccions artístiques de joves creadors o creadores. 
 Promoure l'autopromoció dels creadors i les creadores joves facilitant-lis eines de difusió i comunicació. 

Indicadors  Nombre d'artistes que participen  
 Nombre d’accions 
 Valoració tècnica 
 Nombre de suport o acompanyaments a iniciatives 
 Nombre d'activitats formatives 
 Nivell de satisfacció dels usuaris  
 Increment de les accions creatives  

Pressupost  El propi dels recursos humans  
 Partida Espai de les Arts 
 Partida activitats juvenils 
 Partida dinamització 

 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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3.3.1. Suport a iniciatives artístiques de joves 

Acompanyament, dinamització, suport o derivació a les iniciatives artítiques que 
sorgeixin dels propis joves a nivell individual o col·lectiu. Aquesta acció contempla un 
treball transversal de derivacions i coordinació entre departaments, en funció de la 
necessitat de cada projecte. 

                        

3.3.2. Formació 

Cursos i tallers innovadors, especialitzats i no especialitzats, de diferents àmbits, 
complementaris a l’oferta formativa lúdica del municipi a partir de la coordinada des 
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de l'Espai de les Arts i els equipaments juvenils. 

3.3.3. Taula de creadors i creadores 

Espai de trobada i participació per generar idees i intercanvi d’inquietuds i propostes 
dels creadors/es de la ciutat. Té una doble finalitat: fer visible, promoure i potenciar el 
teixit creatiu local tant en relació al territori, i segon, establir un espai d’intercanvi de 
les pràctiques creatives. 

                        

3.3.4. Promoció artística 

Recolzament a les iniciatives artístiques col·lectives o individuals de nous creadors, 
grups amateurs, afeccionats i població juvenil en general, que facilitin el seu procés 
creatiu, en qualsevol de les disciplines artístiques (música, teatre, cinema, 
exposicions). Per això es realitza una programació estable de concerts, exposicions, 
passis de curtmetratges... També proposem fer accions formatives i d’assessorament 

                        

3.3.5. Exposiciona’t  

L’Espai Jove Remolí i l'Oficina Jove d'Emancipació estan preparats per acollir 
exposicions dels joves que ho sol·licitin. L’espai es converteix en un lloc de 
dinamització i promoció de produccions artístiques en l'ambit visual i escultòric. 

                        

3.3.6. Projecta’t  

Amb aquesta línia, els joves que ho sol·licitin poden disposar d’un espai on tocar o on 
exhibir les seves creacions (a nivell teatral, cinema, musical...). Aquest espais són els 
diversos equipaments que tinguem adaptats (a l’estiu poden ser a l’exterior de la 
ciutat).  
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Eixos 3. Una ciutat on gaudir 
Programes 3.4. Lleure educatiu 
Descripció Les accions d’aquest programa busquen oferir a les entitats de lleure de la ciutat el suport necessari per reflexionar sobre el seu projecte de centre i adaptar-se als nous 

temps. La importància de l’educació en el lleure fa que sigui prioritària fer una fotografia de la situació actual, definint les línies bàsiques d’acció per millorar la realitat 
entre les entitats. 

Objectius  Donar suport i reforçar les entitats de lleure de la ciutat. 
 Oferir als infants i joves de la ciutat una opció d’educació en el lleure de qualitat. 
 Coordinar les accions conjuntes de les entitats de lleure educatiu a la ciutat. 

Indicadors  Nombre d’entitats de lleure 
 Infants participants en activitats d'estiu. 
 Nombre de participants en les accions de formació 
 Nombre d’entitats participants en el calendari festiu 
 Nombre d'activitats que participen o organitzen les 

entitats de lleure 
 Volum de joves que participen del casal de 13 a 17 
 Grau satisfacció dels participants al Casal d’estiu. 

Pressupost  Recursos humans propis 
 Partida de subvencions entitats 
 Partida de subvencions per a casals d'estiu 
 Partida de comunicació 

 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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3.4.1. Espluestiu 

Gestió de la campanya d’estiu amb les diferents entitats que ofereixen activitats de 
lleure, culturals o esportives: campaments, colònies, casals, rutes, camps de treball, 
campus esportius, tallers artístics... 

                        

3.4.2. Formació educadors lleure infantil i juvenil 

Oferir a les entitats de lleure i joves jornades formatives, cursos de monitors o d'altres 
especialitzacions que puguin dotar d'eines als equips de monitors i monitores per 
desenvolupar la seva tasca. Alhora formar a futurs joves en l'àmbit del lleure. 
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3.4.3. Calendari festiu 

Participació de les entitats del lleure en el calendari festiu com ara Carnaval, 
Castanyada, Sant Jordi, Festa Major, Caga Tió, Sant Ponç festes de barri... 

                        

3.4.4. Casal d’estiu  

Es planteja un projecte comú de les entitats de lleure, que defineixi una oferta 
d’activitats durant els mesos d’estiu a la ciutat d’Esplugues en el marc de convenis  

                        

3.4.5. Casal d'estiu per a joves (13-17 anys) 

Organització d’un casal d’estiu per a joves de 13 a 17 anys basat en projectes 
d'aprenentatge i servei. 

                        

3.4.6. Ajuts econòmics a les entitats de lleure  

Continuïtat de la línia de convenis per les entitats de lleure pel suport a les seves 
activitats diàries, setmanals o d’estiu. 
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Eixos 3. Una ciutat on gaudir 
Programes 3.5. Esport 
Descripció L’esport és una de les aficions que els i les joves practiquen més. Els joves practiquen esport de manera formal amb equips i instal·lacions municipals o de l’àmbit privat. 

També s’observa l’augment de joves que practiquen esport de manera informal, utilitzant l’espai públic. Les accions en l’àmbit esportiu pretenen englobar l’esport, les 
noves disciplines esportives i la pràctica esportiva. 

Les polítiques de joventut han de continuar desenvolupant el programa d'esport des d'una perspectiva social i lúdica, com a temps d'oci i de socialització, i el foment 
d’espais relacionals, i fent especial atenció a l'esport lliure. En temes d'oci nocturn, l'esport pot esdevenir també una de les accions alternatives a l'oci convencional, que 
contempli a més les práctiques iniciatives proposades pels propis grups o promogudes pels equipaments esportius. 

Però, també, l’esport és un ámbito d’ocupabilitat juvenil  ja que  les persones que sol·liciten feina en el mercat de l’esport, són majoritàriament homes (64%) menors de 
30 anys (62%) i que volen fer d’entrenadors o monitors o seguir practicant l’esport des d’una vessant professional. 

Objectius  Potenciar l’esport com a eina de relació entre els i les joves de la ciutat 
 Promocionar l’adquisició d’hàbits saludables a través de les pràctiques esportives 
 Garantir que els joves puguin disposar a la ciutat de diversitat d’espais adequats per a la pràctica esportiva. 

Indicadors  Nombre de joves participants 
 Nombre d'iniciatives proposades pels joves 
 Valoració tècnica 
 Nº joves usuaris instal·lacions esportives i serveis 
 Nº de joves que utilitzen les pistes esportives   
 Grau satisfacció dels i les joves usuaris/es de les 

instal·lacions esportives 

Pressupost  Recursos humans propis 
 Partida per activitats  
 Partida servei d'Esport 

 

Temporalització Àmbits implicats Edats Estat Accions 
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3.5.1. Instal·lacions esportives  

Les instal·lacions esportives permeten als i a les joves practicar esport. S’està 
estudiant nous horaris d’apertura de tes instal·lacions amb programacions juvenils i 
amb una línia de suport per facilitar-ne el seu accés. 
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3.5.2. Noves pràctiques esportives  

El projecte de noves pràctiques esportives pretén donar sortida a les noves 
disciplines que els i les joves practiquen. S’ha d’estar receptius i dinamitzar-ho 
adequant les programacions a les noves necessitats.  

                        

3.5.3. Jocs Esportius Escolars de Catalunya 

Programa que té com a finalitat principal promoure la pràctica esportiva educativa  
entre els infants i joves del municipi. S’organitza competicions regulars de novembre  
a maig. Es pretén potenciar i divulgar el concepte de l’ esport educatiu i millorar el 
nivell esportiu dels escolars potenciant l’ esport base.  

                        

3.5.4. Esport al teu abast 

Programa amb activitats adaptades per a joves discapacitats. Es complementa amb 
sessions formatives d’activitats adaptades que persegueixen sensibilitzar als joves de 
les dificultats i les possibilitats que tenen les persones amb discapacitat. 

                        

3.5.5. Esport i moviment associatiu 

Permetre la difusió de disciplines esportives recolzant a les entitats que ho promouen 
a partir de l’esport reglat (futbol, bàsquet, handbol, volei...). 

                        

3.5.6. Baixaventura 

Activitats esportives a l’aire lliure tant a Catalunya com a fora promogudes pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat. Aquest programa posa a l‘abast dels joves de la 
comarca alternatives d’oci a un preu popular a l’hora que incentiva l’esport entre els 
joves tot gaudit de la natura. 

                        

3.5.7. Esport al carrer 

Foment d’accions esportives no competitives a l’aire lliure: patinatge, skate, 
bicicleta... Dinamitzant els espais ja existents per a la pràctica d’aquests esports, 
educant en el civisme en la seva pràctica i oferint una possible oferta de tallers. 

                        

3.5.8. Oci alternatiu nocturn 

Propostes d'oci nocturn alternatiu, tant al carrer, com cercant noves fórmules i espais, 
com ho poden ser lligues i activitats esportives als centres esportius municipals. El 
desenvolupament del model esportiu, pot ajudar a assentar les pautes per a noves 
accions que contemplin franges de vespre i nit, per tal d'oferir opcions d'oci no 
vinculat al consum. 
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Metodologia d’implementació  
El Pla Jove és un recull de programes, serveis , accions... que desenvolupa l’administració local, però també, 
l’eina que defineix les polítiques de joventut que s’han aplicar, els seus objectius, la metodologia i recursos per 
portar-les a terme, quins mecanismes s’estableixen per fer-ne el seguiment, avaluació i modificacions. Per aquest 
motiu els criteris estratègics que granteixen el funcionament són: accessibilitat, proximitat, professionalitat, 
transversalitat, internistitucionalitat, participació i treball integral. 

Accesiblitat 
El Pla Jove ha de garantir la igualtat d’oportunitats de tos i totes les joves, de manera que tothom tingui la 
possibilitat d’accedir a servies i recursos mínims. Per fer-ho possible es respon a diversos criteris. És per aquest 
motiu que es treballa per a l’accesiblitat econòmica, per tal que les activitats que tinguin cost han de ser 
econòmiques per facilitar l’accés de tots els i les joves. S’estableixen mecanismes per atorgar beques en 
coordinació amb la Regidoria de Serveis Socials.  

També s’inclou l’accessibilitat territorial que permet  arribar a sectors molt amplis de la població jove. En aquesta 
línia les accions es desenvolupen bàsicament als equipaments de juvenils, a l’espai públic (pistes esportives, 
skateparc, places...) i també en altres espais on hi ha nuclis de joves. 

Per últim es té en compte l’accessibilitat horària motiu pel qual les accions i activitats s’adapten a diferents horaris 
setmanals i de caps de setmana en funció de la tipologia d’activitat, públic i època de l’any. 

  

Proximitat 
Mantenir un contacte permanent amb els i les joves permet conèixer i atendre de forma plural les diferents 
necessitats i interessos del col·lectiu juvenil. És una característica fonamental dels i les  professionals de la 
joventut.  

La qualitat en la comunicacio es garanteix en bona mesura amb el treball de proximitat. Aquesta constatació 
implica generar un sistema de comunicació que arribi a la globalitat de la població juvenil, i que es dissenyi tenint 
en compte les caracteristiques especifiques dels i les joves. 

S’ha de desenvolupar un pla de comunicació que tingui la capacitat de fer arribar als i les joves les diverses 
actuacions i serveis, que faciliti la seva participació i que ens facin arribar les seves opinions, queixes, propostes 
o noves iniciatives. Aquest sistema de comunicació s’ha de seguir desenvolupant a través de les eines 
convencionals (mitjans de comunicacio classics, edició de cartelleria, butlletins, web, xarxes socials…). Però 
també a través de la proximitat del treball de dinamitzacio en el territori a mitjançant els equipaments del territori. 
Els mecanismes per garantir aquest criteri de proximitat des de la dinamització són: 

 Atenció personalitzada (informació, orientació, assessorament, acompanyament, seguiment, etc).  

 Atenció, suport i acompanyament a totes les iniciatives juvenils.  

Aquest treball de proximitat no només ha de ser una estratègia comunicativa amb els joves com a únics 
destinataris. Cal transmetre al seu entorn social una imatge positiva de la gent jove.  

Imatge possitiva del jovent 
Una de les dificultats per implementar politiques de joventut és la imatge social del i les joves, negativa en termes 
generals. La politica de joventut ha de positivar la imatge de la joventut, donant valor a les seves iniciatives 
socials, professionals, formatives, difonent i remarcant els seus projectes i posant en relleu les seves aportacions 
al conjunt social, cultural i economic de la ciutat. Es tracta de fer visible la part positiva del fet juvenil, sense 
amagar els problemes, pero destacant els potencials positius per sobre de les dinamiques negatives. 

Professionalitat 
Per al desenvolupament del Pla Jove d’Esplugues de Ll. el Departament de Joventut compta amb un equip de 
professionals especialitzats que té les funcions de coordinar i impulsar accions transversals per a desenvolupar el 
Pla en estreta relacio amb la resta de departaments de l’ajuntament. Té la responsabilitat tècnica de planificar, 
executar i avaluar el conjunt de les accions municipal del Pla Jove, garantint, alhora, la transversalitat. 



 

  125  

L’equip professional forma part del Departament de Joventut i desenvolupa una tasca de forma estable en 
l’aplicacio del Pla Jove: tècniques, dinamitzadors juvenils, orientadors...Està format per personal municipal i 
personal externalitzat. Els professionals aportats de forma estable per empreses de serveis s’integran en una 
estructura de gestió per al desenvolupament diari del Pla assignant responsabilitats concretes. 

Personal Municipal:   

 Coordinadora d’Educació i Ciutadania 

 Tècniques de Joventut 

 Suport Administratiu 

Personal externalitzat:  

 Coordinador Esplujove 

 Dinamitzadors 

 Informàtica 

 Assessores-orientadores 

 Altres professionals segons projecte (talleristes, assessors…) 

El Departament de Joventut té la responsabilitat última d’impulsar la planificació, l’execució i l’avaluació del 
conjunt de la política de joventut de l’Ajuntament d’Esplugues.  A aquesta funció fonamental d’impulsar l’aplicació 
transversal del Pla s’hi afegeix l’encàrrec d’executar tot un conjunt de mesures de les quals n’és responsable de 
la gestió. Conserva un volum important d’accions, de les quals el propi Departament de Joventut en té la 
responsabilitat directa. Ajudar a que des de la resta d’àrees i serveis municipals es visualitzi aquesta secció com 
aquella que vetlla pel desenvolupament de les polítiques municipals de joventut. 

Flexibilitat 
El pla compta amb una fonamentació, una estructura interna i un sistema de gestió que s’han de mantenir amb 
rigor per garantir el bon funcionament. Però les actuacions concretes del pla han de ser flexibles per adaptar-se a 
la realitat dels i les joves, que és canviant i inestable. Els interessos i necessitats varien cada cop amb major 
rapidesa i la capacitat de reaccionar inmediatamente als canvis és una clau indispensable en politiques de 
joventut. Aquesta flexibilitat implica la possibilitat d’incorporar noves accions en els programes, modificar 
continguts d’alguna de les accions a executar o d’incloure projectes generats pels propis joves. Així mateix, 
l’avaluació continuada dels programes ha de permetre introduir correccions a les accions 

Transversalitat 
L’enfocament transversal és fonamental per disposar d’una visió integral i millorar l’eficiència i l’eficacia en els 
processos i els resultats. Factors que porten a dissenyar un sistema de treball transversal i que les accions 
puguin ser enteses com a accions comunes als diferents serveis o departaments implicats. Així doncs, cada acció 
transversal ha d’estar liderada de forma explicita per un servei o departament, sense que això impliqui menor 
capacitat de decisió o de participació dels altres. Es tracta de garantir una distribució de responsabilitats clares en 
la seva aplicació. 

En conseqüencia els programes, recursos i serveis s’enfoquen des d’una perspectiva transversal i axí es reflexa 
en la proposta d’execució dels àmbits implicats. Els departaments identifiquen els objectius alineats amb el Pla 
jove alhora que amb el Pla d'Actuació Municipal i reordenen els recursos i serveis per tal d’aconseguir les fites 
proposades. Aquesta transversalitat es garanteix amb la creació d’un equip de projectes multidisciplinar o de 
treball transversal integrat pels diferents tècnics municipals: Joventut, Serveis Socials, Salut, Cooperació, 
Esports, Empresa i Ocupació, i Medi Ambient., Participació, Nova Ciutadania, Igualtat, Comunicació, Policia 
Local, Cultura...  

L’equip transversal s’organitza a través de reunions informatives setmanals, i configura un órgan de coordinació 
interdepartamental estable. A més a més, es creen comissions específiques per alguns programes com el Pla 
d’Igualtat, PAEC, Equip de Seguiment Agent Tutor, Taula tècnica Grups Joves Organitzats i Violents... 
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Al llarg del període d’implementació s’aniran creant, en funció del moment en el qual en sorgeixi la necessitat, 
equips de seguiment de mesures transversals. Aquests equips tindran la finalitat específica de desenvolupar una 
mesura concreta del Pla que requereixi una aplicació de forma transversal. 

Serà necessari organitzar tants equips de seguiment de mesures transversals com mesures concretes hi ha al 
Pla que reclamen un plantejament de tipus transversal. El treball d’aquests equips es limitarà al període concret 
d’aplicació de la mesura per a la qual s’han constituït. Es reuniran tantes vegades com sigui necessari, a criteri 
dels tècnics/ques que en formin part.  

 

Interinstitucionalitat 
En la metodologia de funcionament per a les polítiques de joventut, és igualment important i necessari el treball 
interinstitucional per tal de vertebrar en el territori pròxim accions i projectes coordinats. A la vegada, el contacte 
institucional, permet optimitzar recurs, accedir a subvencions, abordar els temes amb més sentit i força.  

En aquests moments, l’Ajuntament d’Esplugues té establerts les relacions interinstitucional següents: 

Consell Comarcal del Baix Llobregat: l’Ajuntament forma part de la xarxa de joventut del Baix Llobregat, tant 
pel que  a la vessant política com a la vessant tècnica, mantenint diferents espais de debat, de discussió i 
intercanvi d’experiències i convocant reunions periòdiques  de seguiment i valoració. Aquesta relació ens permet 
establir convenis, fórmules de suport i cooperació amb altres municipis de la comarca i rebre les informacions i 
novetats que es produeixen en matèria de joventut. 

Diputació de Barcelona: l’Ajuntament forma part de la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de 
Barcelona, treballant amb col·laboració amb l’Oficina del Pla Jove.   

Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya: l’Ajuntament ha establert el reconeixement del 
Punt Jove Remolí i l’Oficina Jove d’Emancipació dins de la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Catalunya. 
Participem activament en les propostes formatives que ens ofereix i  a nivell tècnic mantenim el contacte alhora 
que rebre suport econòmic en diversos projectes anuals i de formació. 

Participació 
La participació ciutadana esdevé una manera transparent i propera de fer les politiques. Tot i que la decisió final 
recau en el consistori, amb la participació es recullen punts de vista, suggeriments i propostes ciutadanes que es 
podran incorporar a l’acció municipal. Es promou el debat, la reflexio, l’intercanvi de coneixement i la 
coresponsabilitat de les persones amb els afers publics.  

És a partir d’aquesta idea que s’aspira a desenvolupar tots els camins possibles de participació (consultes, 
trobades, cogestió, associacionisme, grups no formals, interlocució amb l’administració, expressió d’opinions, 
mitjans de comunicació, participació en la presa de decisions, congestió d’activitats...), incloent de forma especial 
la remodelació, aplicació i gestió de parts substancials d’aquest Pla (veure eix “una ciutat per implicar-se”). 

Per aquest motiu s’ha establert espais de participació en cadascuna de les fases del Pla Jove. En la fase de 
diagnosi es va fer una convocatória per a grups de discussió (estratègia consultiva puntal). Les reflexions dels 
joves han aportat elements qualitatius a la diagnosi de la realitat juvenil del municipi.  

També s’han establert eines de seguiment en les que els joves participaran de manera continua en el 
desenvolupament  del Pla Jove. Aquests mecanismes d’interlocució garanteixen la participació tant als joves 
associats (Consell de la Joventut) com els joves no associats (grups informals, xarxes socials...). 

Tanmateix, segons les opinions expresades pels joves en el procés participatiu per a l’actualització del Pla, el 
model de funcionament del Consell de Joventut no motiva a la participació. És per aquest motiu que unes de les 
accions a fer és reformular el Consell de Joventut cap a un espai de treball i de coordinació entre joves, entitats i 
ajuntament per generar projectes i amb un pressupost participatiu.  

Així mateix es propasa no limitar l’actuació només a entitats formalment constituides i s’ha d’atendre les 
iniciatives de grups no formals. 

Treball integral 
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La pluralitat d’espais, de temps i d’agents socials fa més necessari que mai que els diferents actors treballin pels 
mateixos objectius, i que es faci sota el mateix projecte compartit. Aquesta forma de treball integral està basada 
en el reconeixement mutu, la confiança i la comunicació dels agents i dels espais juvenils. Aquests aspectes són 
bàsics perquè la xarxa esdevingui un espai de treball comú, no sols de coordinació És més que la coordinació 
(intercanvi d’informació), és una articulació comunitària: col·laborar de forma estable i sistemàtica, per evitar 
duplicitats, competència entre recursos, descoordinació i potenciar el treball en conjunt. 

Una metodologia de treball que ha de permetre: 

 Sumar les capacitats i els recursos de cadascuna de les parts que conformen la xarxa. 

 Aprofitar i complementar aquests recursos 

 Identificar i obtenir nous recursos 

 Desenvolupar projectes amb major abast i incidència 

L’objectiu és impulsar àmbits i projectes de treball compartits amb altres sectors, institucions i entitats del territori. 
Es tracta de potenciar la complementarietat i la col·laboració, unificant esforços i crear sinèrgies. 

Aquesta necessitat de treballar en xarxa, afecta tant els diferents membres d’una mateixa organització (polítics, 
cos de gestió, tècnics de base, personal de suport,...), com a les diferents organitzacions que actuen en un 
mateix territori, siguin aquestes institucions públiques o entitats del tercer sector. 

Les TIC tenen una funció molt important en el desenvolupament integral, ja que són el mitjà de comunicació per 
excel·lència entre els integrants (faciliten la circulació de la informació i l’elaboració conjunta), i per donar a 
conèixer allò que es treballa, el mitjà de difusió i l’extensió de les experiències. 
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Temporalització 
 
A continuació presentem una taula de calendarització que fa referència a la planificació general del Pla Local 
Jove 2014-2017. S’ha de tenir en compta que cada acció té una temporització pròpia que ha estat especificada a 
les fitxes. Es pot consultar la temporilització específica a l’annexe. 
 
 

2013 2014 2015 2016 2017 Accions 
1 t 2t 3t 4t 1 t 2t 3t 4t 1 t 2t 3t 4t 1 t 2t 3t 4t 1 t 2t 3t 4t 

Diagnosi                      
Disseny Pla Jove                      
Aprovació per Ple                     
Presentació i difusió                     
Implementació del Pla                     
Procés de seguiment                     
Avaluació general                     
Elaboració Pla Jove  2013-2016                     
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Comunicació i difusió 
És dificil transmetre i comunicar de forma general un projecte de tanta complexitat com es un pla estratgic fent la 
seva estructura entenedora i que els mecanismes de gestió estiguin a l’abast dels que hi vulguin participar. Així 
mateix, no és necessari que tota la complexitat interna del pla es difongui, entenent-la com a eina de treball. Els i 
les joves han de trobar els serveis i programacions d’una forma ràpida i clara i, alhora, es imprescindible que 
diferents projectes clau es visualitzin amb claretat amb la idea de transmetre el concepte de politiques de 
joventut. 

Com s’ha constatat a la diagnosi, és necessari l’elaboració d’un pla de comunicació en la que es crei una imatge, 
els mitjans, el públic a qui s’adreça, la temporalització… Aquesta necessitat es concreta una acció del programa 
d’Informació a l’eix d’Emancipació. 

Actualment la regidoria de Joventut compta amb diversos suports de comunicació per a donar a conèixer el Pla i 
els seus programes: 

1. Agenda apartat Esplujove: s’edita mensualment i recull tots els projectes anteriorment citats. 

2. Cartells Muts: comptem amb uns cartells on podem reforçar la difusió d’actes puntuals, i que es pengen 
per tot el municipi periòdicament 

3. Pàgina web de joventut: www.esplujove.net  

4. Pàgina Dinamització Esplujove (Facebook) 

5. Compte Twitter 

6. Canal Youtube 

7. Blog de l’Oficina Jove d’Emancipació esplujove.blogspot.com. 

8. No et quedis a casa: Guia d’activitats, culturals i temps de lleure del municipi que es publica anualment 
al setembre 

A més a més, la difusió es reforça amb altres difusions d’altres departaments municipals així com amb la web 
municipal.  
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Avaluació 
 
El Pla Jove Local és una eina que es desenvolupa des de la transversalitat i la participació. No és, per tant, una 
eina tancada sinó que ha d’anar introduint reorientacions i canvis a partir de la participació de tots els agents 
implicats en el pla local.  

Perquè aquesta retroalimentació sigui possible, cal establir els mecanismes d’avaluació de totes les mesures 
establertes al  Pla Jove 2014-2017 seguint els criteris dels principis rectors del PNJC 2010-2020: qualitat, 
participació, transformació i integralitat. 

Els espais i eines d’avaluació que presentem a continuació han de garantir el correcte seguiment i valoració dels 
programes i les actuacions recollits, així com l’òptim desplegament d’aquest Pla Jove d’Esplugues de Llobregat. 

Què avaluem?  
Aquest procés haurà de permetre valorar els objectius, les mesures previstes i els resultats obtinguts  (eficàcia) 
per extreure conclusions sobre l’evolució del Pla Jove, l’ús dels serveis que hi són inclosos, l’abast de les 
programacions i, sobretot, dels recursos per a la seva aplicació (eficiència). Finalment, aquest procés haurà de 
permetre la reformulació del Pla per al següent període. 

Qui avalua?  
Per tant, cada mesura serà avaluada per l’àrea o servei municipal que en té la responsabilitat i el lideratge, 
segons el seu sistema habitual i sense haver d’incorporar noves eines que compliquin la gestió a cada 
responsable de mesures incloses al Pla. 

Seran els equips de seguiment de mesures transversals els que elaborin una valoració global del Pla en funció de 
l’assoliment dels objectius plantejats en cada una de les actuacions realitzades, i presentarà les conclusions als 
responsables polítics de cadascuna de les àrees implicades.  

Pel que fa a les activitats desenvolupades pel teixit associatiu, hi haurà una coavaluació de les accions mitjançant 
reunions de seguiment o a través del Consell de la Joventut, en aquelles accions que siguin més globals Aquests 
mecanismes d’interlocució garanteixen la participació tant als joves associats com els joves no associats. 

Com recollim la informació?  
Es programaran un seguit d’activitats i estratègies de participació que permetin la recollida d’aportacions per part 
de joves, entitats, col·lectius, i altres professionals. 

A partir de l’avaluació que fa cada responsable d’activitat s’incorporarà un document de tipus transversal que serà 
redactat pels responsables tècnics de joventut que són pròpiament qui té la responsabilitat sobre la seva 
execució. 

El procés avaluatiu amb els joves es realitzarà mitjançant enquestes de satisfacció, espai de reflexió. Així mateix 
les xarxes socials han de permetre la recollida d’opinions i propostes de millora de les accions. 

A partir de les memòries anuals presentades es realitzarà un document final com a avaluació global del període 
complet d’aplicació del Pla (2009-2012). 

Quan avaluem?  
Aquest Pla Jove no vol quedar estancat, sinó que per la seva dinàmica ha de ser una acció global, oberta i en 
continua evolució, que ens permeti arribar a la realitat juvenil de la nostra ciutat d’una forma clara, ja que som 
conscients que aquesta realitat juvenil és canviant. Per tant, després de la realització de cada acció, es durà a 
terme l’avaluació a través d’una memòria anual de caràcter quantitatiu segons indicadors.   

Al final del període d’implementació es contempla realitzar una avaluació global del període complet d’aplicació. 
Es realitzarà a partir de les avaluacions cadascun dels anys d’aplicacio, però també es planificaran espais de 
participacio i grups de treball que permetin ampliar la recollida idees i aportacions (joves, entitats, col·lectius, 
tecnics, professionals...). Aquesta avaluacio constatarà l’èxit d’aplicacio del pla en el seu conjunt, amb el nivell 
d’assoliment dels diferents objectius marcats. Alhora, servirà per preveure les intervencions del nou exercici i 
l’actualització anual de les previsions i dels recursos aportats al PDJ 2017-2020.  
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Sistema d’avaluació  
OBJECTE PREGUNTES D’AVALUACIÓ INDICADORS40 INSTRUMENTS AGENTS 

IMPLICATS 
TEMPORITZACIÓ 

Una ciutat on  
emancipar-se 

Les accions s’adequa a les necessitats dels joves? 
La difusió respon proporcionalment a l’ús real i de 
participació? 
S’han previst mecanismes d’actualització de les dades? 
Els joves estan satisfets i se senten identificats amb els 
serveis? 
La informació és fiable i de qualitat? 
Es  rep un nombre  de consultes elevat? 
Els joves troben informació clara i actualitzada sobre els 
temes relacionats amb l’emancipació? 

Continguts 
Activitats 
Nº de participants 
Nº beneficiaris 
Nº consultes  
Nº reunions 
Recursos 
Nombre d’accions realitzades 
Nº usuaris i usuàries atesos/es 
Nº centres participants 
Valoració tècnica  
Evolució índex de fracàs escolar  
Nº usos aules d'estudi 
Evolució nivell d'estudis  
Nº usuaris joves derivats  
Nº grups-aules tallers i xerrades instituts 
Nº iniciatives assolides emprenedors 
Evolució taxes d’atur juvenil local 
Nº pisos gestionats  
Nº joves promoció habitatge nou lloguer. 
Nº ofertes d’habitatges borsa compartir pis
Serveis mediació realitzats 
Nº joves beneficiaris promocions 
Grau satisfacció dels usuaris/es 
Nº projectes internacionals 
Nº  aparcaments bicis  
Km. Carrils “bicis”  
Evolució transports públics per part joves 
Grau de fidelització dels usuaris. 
Nº visites al portal jove i xarxes  
Nº participacions de joves als mitjans 

Registre 
d’assistents 
Registre de 
beneficiaris 
Observació 
Registre  consultes 
Registre 
publicacions 
Enquesta satisfació

Tècnics 
Dinamitzadors 
Orientadors 
Agents socials 
Polítics  
Joves 

Cada desembre a partir 2014 
Avaluació continua (mensualment) 

                                            
40 Es pot consultar els indicadors específics de les accions en cadascun dels programes descrits amb anterioritat 
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Una ciutat on 
implicar-se 

Quins canals i mitjans són més eficaços? 
S’atenen les demandes rebudes via web? 
Els joves estan satisfets amb el seu paper participatiu? 
Els recursos per engegar accions són suficients? 
Quants joves estan implicats directament i  quants en són 
beneficiaris? 
Les accions s’adequa a les necessitats dels joves? 
La informació és fiable i de qualitat? 
 

Continguts 
Activitats 
Nº de participants 
Nº de beneficiaris 
Nº reunions 
Xarxes socials 2.0 
Recursos 
Grau implicació processos participatius 
Nº d'accions  
Valoració tècnica 
Usuaris de les eines 2.0  
Nº espais i taules de treball amb joves 
Nº joves voluntaris 
Nº demandes de voluntariat 
Nº de col·lectius juvenils 
Nº consultes  
Nº iniciatives juvenils sol·icitants diferents 
tipus suports 
Nº d’entitats juvenils 
Nº joves implicats entitats 
Nº i tipologia cessions espai 
Nº de convenis 
Nº entitats/persones inscrites formacions  
Volum de noves entitats juvenils 
Nº derivacions CIRD 
Nº participació discapacitats programes 
Nº menors detectats  
Nº menors atesos 
Nº famílies sol·liciten atenció/ nº de 
famílies ateses 
Nº derivacions de joves des 
d’equipaments juvenils a Serveis Socials 

Registre assistents 
Registre 
beneficiaris 
Observació 
Test de valoració 
Enquesta satisfació
 

Tècnics 
Dinamitzador 
Agents socials 
Entitats 
Polítics  
Joves 

Cada desembre a partir 2014 
Avaluació continua (mensualment) 

Una ciutat on 
gaudir 

Quins canals i mitjans són més eficaços? 
Ha augmentant l’oferta d’oci alternatiu? 
S’atenen les demandes rebudes? 
Les accions s’adequa a les necessitats dels joves? 

Continguts 
Activitats 
Nº de participants 
Nº de beneficiaris 

Registre assistents 
Registre 
beneficiaris 
Observació 

Tècnics 
Dinamitzador 
Polítics  
Joves 

Cada desembre a partir 201 
Avaluació continua (mensualment) 
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La informació és fiable i de qualitat? Nº reunions 
Recursos 
Volum i perfil usuaris espais joves 
Nº activitats programades/ realitzades 
Nº joves, entitats implicats organització  
Assistència activitats 
Nº inscripcions activitats 
Grau satisfacció participants 
Valoració tècnica 
Nº usuaris Espai Jove Remolí 
Nº grups de músics joves 
Nº d'actuacions  
Volum grups usuaris dels bucs  
Participants accions formació 
Nº artistes 
Nº accions 
Nº suport/acompanyament iniciatives 
Increment de les accions creatives 
Nº entitats de lleure 
Infants participants activitats d'estiu 
Nº entitats participants calendari festiu 
Nº joves usuaris instal·lacions esportives i 
serveis 
Nº de joves que utilitzen les pistes 
esportives   

Registre  consultes 
Registre d’usos 
Enquesta 
satisfacció 
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DOCUMENTACIÓ 
CONSULTADA 
 
 Estat de la Joventut 2012, Observatori Catala de la Joventut, 2012. 

 Institut d’estadistica de Catalunya (IDESCAT) a www.idescat.cat 

 Enquesta Demogràfica 2007, IDESCAT, 2009 

 Generalitat de Catalunya. Direcció General de Joventut. Observatori català de la Joventut. 
www.gencat.cat/joventut  

 Llei 33/2010, de l’1 d’octubre, de politiques de joventut (LPJ) 

 Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat 2011-2020)  

 Guia breu de tècniques i eines d’anàlisi per a polítiques de Joventut.2011 

 Orientacions per a l’elaboració d’un pla local de Joventut. 2011  

 Guia per elaborar la diagnisi del pla local de Joventut. 2011 

 Orientacions per a l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les polítiques locals de joventut. 
2011 

 Programa Hermes, Diputacio de Barcelona, 2012  

 Anuari comarcal del Baix Llobregat 2012, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Departament d’Analisi 
i Prospectiva, Observatori Comarcal del Baix Llobregat, 2012 

 Ajuntament d’Esplugues de Llobregat: padró municipal d’habitants  

 Web municipal: www.esplugues.cat 

 Pla Local d’Infància i Adolesncència d’Esplugues 2011-2014 

 Pla Local d’Igualtat 2012-2015 

 Pla Local d’Inclusió Social 

 Pla Local de Prevenció de Drogodependències 
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GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

Espai de trobada 52 60 30 0 0 0 0 0 0 0 0
Jocs de taula 11 9 10 0 0 0 0 0 0 0 0
Connexió wiffi 12 8 10 11 15 12 18 13 20 25 17
Consultes Remolí 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cessió de sales 14 31 24 28 35 20 16 11 33 48 46
Aula oberta d'informatica 86 77 14 12 0 0 0 0 0 0 0
Espai estudi informatica 38 42 36 37 93 68 25 21 62 106 23
Tallers i activitats TIC 22 22 6 3 3 3 0 4 21 6 5
Aules d'estudi 21 26 25 35 21 16 18 15 80 98 85
TOTALS 257 275 155 126 167 119 77 64 216 283 176

Consultes Oficina Jove d'Emancipació 98 117 103 123 136 111 86 134 127 141 82
Assessories laborals OJE 32 30 20 28 31 24 21 30 40 29 19
Assessories mobilitat internacional OJE 26 20 8 12 18 12 12 14 9 9 8
Assessories estudis OJE 14 9 8 11 26 18 16 10 6 10 8
Cessio sala formació 1 1 2 3 1 1 1 0 0 2 1
Xerrades-taller OJE 6 2 1 3 9 3 0 0 2 3 2
Carnets alberguista OJE 5 0 1 3 1 2 6 2 0 2 1
Consultes PIDCES 9 7 6 4 3 0 0 0 16 14
TOTALS 191 186 149 187 225 171 142 190 184 212 135

Tallers Espai Jove Remolí 0
Tallers Oficina Jove d'Emancipació 0
Tallers Casal  Robert Brillas (joves) 0
Tallers puntuals 59 92 30 5 16 33 30 4 80 113 55
TOTALS 163 196 134 110 121 138 30 122 198 231 118

TOTALS 0 0 0 200 160 200 180 565 0 250 500

TOTALS 0 160 80 150 90 0 0 0 0 0 0

TOTALS 815 837 845 908 920 938 945 975 992 1030 1051

TOTAL USUARIS 1426 1654 1363 1681 1683 1566 1374 1916 1590 2006 1980

2013

ESPAI  JOVE  REMOLÍ

23
37

TALLERS PER A JOVES
32 56

XARXES SOCIALS

ESPLUJOVE A LA CIUTAT (actuacions, concerts, festes, dinamitzacions al carrer...)

ACTIVITATS  PAEC

OFICINA JOVE D'EMANCIPACIÓ

28 25
5644

26

ANNEX 1. DADES PROGRAMA ESPLUJOVE 2013 
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ANNEX 2. DADES CONSULTES OFICINA JOVE 2013 
 CONSULTA MITJÀ SEXE EDAT ÀREA SERVEIS 
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  GENER 43 52 3 0 0 60 38 0 18 33 41 6 15 6 29 34 0 0 11 0 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 

  FEBRER 59 53 5 0 0 58 59 0 15 39 51 12 21 6 39 16 0 0 23 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  MARÇ 70 30 3 0 0 60 43 0 11 32 49 11 18 8 24 12 0 0 29 0 1 11 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

  ABRIL 85 36 4 0 0 63 60 0 18 36 42 27 15 9 26 27 0 0 31 0 0 13 0 0 0 0 0 3 0 0 0 

  MAIG 99 31 6 0 0 67 69 0 8 54 46 28 19 12 33 31 0 0 20 3 2 16 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

  JUNY 88 21 2 0 0 49 62 0 10 36 35 30 31 8 21 0 0 0 22 8 3 18 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

  JULIOL 70 12 4 0 0 50 36 0 26 28 18 14 14 3 18 12 0 0 24 4 6 5 0 0 0 14 0 6 0 0 0 

  AGOST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SETEMBRE 106 21 7 0 0 70 64 0 17 48 52 19 29 13 34 27 0 0 28 0 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 

  OCTUBRE  97 18 4 0 0 78 43 0 8 37 59 17 14 19 42 22 0 0 21 0 0 3 0 0 0 0 16 0 0 0 0 

  NOVEMBRE 114 22 5 0 0 81 59 0 9 36 54 0 19 6 51 15 0 0 18 0 0 7 6 0 0 0 14 2 0 0 0 

  DESEMBRE 72 8 2 0 0 49 33 0 4 43 39 0 8 4 36 11 0 0 12 1 0 0 9 0 0 0 11 1 0 0 0 

  TOTAL 903 304 45 0 0 685 566 0 144 422 486 164 203 94 353 207 0 0 0 16 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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ANNEX 3. TEMPORALITZACIÓ ACCIONS 
S’identifica amb tres colors el tipus d’acció a nivell de temps. Estableix sempre el trimestre en què cal 
començar l’aplicació de l’acció en qüestió i s’entén que a partir d’aquella data es desenvoluparà de forma 
normalitzada en el futur, de forma estable i constant, a no ser que s’indiqui alguna cosa diferent en la 
descripció del l‘acció. 

 

 

 
2014 2015 2016 2017 

1. UNA CIUTAT ON EMANCIPAR-SE 

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

1.1 EDUCACIÓ 
1.1.1. PAEC 

                

1.1.2. Tast de cicles formatius 
                

1.1.3. Premis treballs de recerca 
                

    

1.1.4. Projecte Èxit  
   

 

   

 

   

 

   

 

1.1.5. Assessoria d'orientació de formació acadèmica 
                

1.1.6. Jornada d'orientació formativa 
                

   

1.1.7. Transició escola treball  
      

 

   

 

   

 

 

    

1.1.8. Sales d'estudi 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

1.1.9. Promoció idiomes 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

1.1.10 Grups de conversa 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

1.1.11. Cursos de formació esportiva 
                

1.2. EMPRESA I OCUPACIÓ 
    

1.2.1. Pacte per a la dinamització econòmica i l'ocupació 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

1.2.2. Servei d'orientació ocupacional  
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

1.2.3. Borsa de treball  
  

 

   

 

   

 

   

 

 

1.2.4. Formació ocupacional 
                

1.2.5. Formació transversal 
                

1.2.6. Convenis de pràctiques 
                

    

1.2.7. Atenció i/o derivació de consultes 
  

 

 
 

  

 

   

 

   

 

 

    

1.2.8. Servei d’informació i suport a immigrants 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

   

1.2.9. Prospecció d'empresa 
       

 

   

 

   

 

    

1.2.10. Accions formatives en ocupació l'Oficina Jove 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

1.2.11. Assessories i formació a iniciatives d'emprenedoria 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

1.2.12. Promoció de la cultura de l'emprenedoria 
                

    

1.2.13. Pla de dinamització del comerç urbà 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

1.2.14. Consum responsable 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

1.2.15. Oficina de comerç 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

   

1.2.16. Borsa de treball Serveis esportius 
      

 

   

 

   

 

 

1 2 17 Coworking
                

Planificació 

Desenvolupament 

Avaluació 
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1.3. HABITATGE 
1.3.1. Promoció d’habitatge nou de lloguer Jove 

                

    

1.3.2. Assessoria d’habitatge 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

   

1.3.3. Compartir pis 
       

 

   

 

   

 

    

1.3.4. Servei de mediació hipotecària 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

1.4. SALUT 
    

1.4.1. Salut i escola 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

1.4.2. Xerrades sobre salut a l’àmbit escolar  
  

 

   

 

   

 

   

 

 

  

1.4.3. Assessoria d'informació en salut 
          

 

   

 

 

1.4.4. Campanyes de salut  
                

1.4.5. Pla local de prevenció de drogodepències 
                

1.4.6. Protocol consum 
                

   

1.4.7. Accions formatives en salut 
      

 

   

 

   

 

 

1.4.8. Campanya prevenció assatjament escolar 
                

    

1.4.9. Natació terapéutica per a joves 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

1.4.10. Programes d’activitat física i salut 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

1.5. MOBILITAT INTERNACIONAL 
1.5.1. Intercanvis de col·lectius de joves amb joves d’Europa  

                

    

1.5.2. Servei d’orientació de Mobilitat internacional 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

1.5.3. Xerrades als Centres de Secundària  
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

1.5.4. Accions formatives de mobilitat internacional 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

1.5.5. Servei Voluntariat Europeu (SVE) 
                

1.5.6. Servei Voluntariat Solidari 
                

    

1.5.7. Carnets Juvenils 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

1.5.8. Intercanvis esportius 
                

1.6. MOBILITAT SOSTENIBILITAT 
1.6.1. Aparcaments de bicicletes 

                

1.6.2. Bicibox 
                

1.6.2. Carril per a bicicletes. 
                

1.6.3. Parc BTT 
                

1.6.4. Transport públic 
                

1.6.5. Comparteix el cotxe 
                

1.6.6. Setmana de la mobilitat 
                

1.6.7. Campanya control soroll motos i motocicletes 
                

1.7. INFORMACIÓ 
    

1.7.1. Punt d’Informació Oficina Jove d'Emancipació  
   

 

   

 

   

 

   

 

1.7.2. Pla de Comunicació Jove 
                

    

1.7.3. PIDCES 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

1.7.4. Campanyes temàtiques 
   

 

   

 

   

 

   

 

    

1.7.5. Web Esplujove i xarxes 
   

 

   

 

   

 

   

 

    

1.7.6. Newsletter 
   

 

   

 

   

 

   

 

    

1.7.7. Bloc de l'Oficina Jove d'Emancipaci 
   

 

   

 

   

 

   

 

    

1.7.8. Aula informàtica d’accés lliure 
   

 

   

 

   

 

   

 

    

1.7.9. Servei d'autoconsulta  
  

 

   

 

   

 

   

 

 

1.7.10. Secció “Esplujove” a l’Agenda 
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1.7.11. No et quedis a casa 
                

    

1.7.12. Antenes Informatives  
  

 

   

 

   

 

   

 

 

1.7.13. Joves als mitjans de comunicació 
                

1.8. SOSTENIBILITAT 
    

1.8.1. Accions formatives als instituts 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

1.8.2. Setmana energia 
                

1.8.3. Setmana verda 
                

1.8.4. Coneixent Collserola 
                

2014 2015 2016 2017 2. UNA CIUTAT ON IMPLICAR-SE 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

2.1. PARTICIPACIÓ 
    

2.1.2. Dinamització per a la participació 
   

 

   

 

   

 

   

 

    

2.1.2. Dinamització 2.0 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

2.1.3. Taula de participació. 
                

2.1.4. Consell de la Joventut 
                

2.1.5. Espai de formació 
                

2.1.6. Punt del Voluntariat 
                

    

2.1.7. Formació i sensibilització en l’àmbit de la Cooperació 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

2.1.8. Servei de Voluntariat Europeu (SVE) 
                

2.1.9. Audiència Pública de Joves  
                

2.2. Iniciacitives juvenils i associacionisme 
    

2.2.1. Suport a associacions  
   

 

   

 

   

 

   

 

2.2.2. Subvencions  
                

    

2.2.3. Suport a col·lectius juvenils  
   

 

   

 

   

 

   

 

2.2.4. Suport tècnic 
                

2.2.5. Ajuts econòmics 
                

    

2.2.6. Cessió espais 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

   

2.2.7. Formació associativa 
       

 

   

 

   

 

2.2.8. Foment del treball en xarxa  
                

2.3. Diversitat i convivència 
2.3.1. PRAM - Pla de Recepció d’Acollida Municipal  

                

    

2.3.2. Espais joves interculturals 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

2.3.3. Tallers de sensibilització gènere 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

2.3.4. Detecció i derivació casos violència de gènere 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

2.3.5. Formant espais de dones 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

2.3.6. Campanyes de sensibilització gènere 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

2.3.7. Suport i coordinació diversitat funcional 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

2.3.8. Accions formatives en l’àmbit escolar 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

2.3.9. Taula de convivència 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

2.3.10. Sessions d'acollida  
  

 

   

 

   

 

   

 

 

2.4. Cohesió social 
2.4.1. Pla Local de Infància i Adolescència 

                

    

2.4.2. Menors en procés d’escolarització 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

2.4.3. Programa per atendre situacions d’absentisme 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

 

2.4.4. Taula tècnica de GJOV 
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2.4.5. Espai públic i joves 
                

    

2.4.6. Servei de prevenció socioeducatiu 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

2.4.7. Mediació famílies/adolescents 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

2.4.8. Alternativa a la sanció 
   

 

   

 

   

 

   

 

    

2.4.9. Programa d’atenció individualitzada 
   

 

   

 

   

 

   

 

2.4.10. Coordinació i casos 
                

    

2.4.11. Agent tutor 
  

 

 
 
 
 
 
 

  

 

   

 

   

 

 

    

2.4.12. Escola de conducció viària  
  

 

   

 

   

 

   

 

 

2.4.13. Commutació sancions per treballs comunitaris 
                

    

2.4.14. Patis oberts 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

2014 2015 2016 2017 3. UNA CIUTAT ON GAUDIR 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

3.1. CULTURA 
    

3.1.1. Espai Jove Remolí  
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

3.1.2. Oferta formativa 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

3.1.3.Esplujove 
   

 

   

 

   

 

   

 

   

3.1.4. Calendari festiu i popular 
      

 

   

 

   

 

 

3.1.5. Arts escèniques 
                

3.1.6. Espluestiu 
                

   

3.1.7. Projecte oci nocturn alternatiu per a joves  
       

 

   

 

   

 

3.2. Música 
3.2.1. Acompanyament i recursos 

                

3.2.2. Formació músics 
                

3.2.3. Música en viu 
                

3.2.4. Sala polivalent de l’Espai Jove Remolí  
                

3.2.5. Bucs musicals 
                

3.3. Creadors i creadores 
   

3.3.1. Suport a iniciatives artístiques de joves 
       

 

 

   

 

   

 

   

3.3.2. Formació 
      

 

   

 

   

 

 

 

3.3.3. Taula de creadors i creadores 
               

 

    

3.3.4. Promoció artística 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

3.3.5. Exposiciona’t  
  

 

   

 

   

 

   

 

 

  

3.3.6. Projecta’t  
          

 

    

 

3.4. Lleure educatiu 
3.4.1. Espluestiu 

                

3.4.2. Formació educadors lleure infantil i juvenil 
                

    

3.4.3. Calendari festiu 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

3.4.4. Casal d’estiu  
                

3.4.5. Casal d'estiu per a joves (13-17 anys) 
                

3.4.6. Ajuts econòmics a les entitats de lleure  
                

3.5. Esport 
  

3.5.1. Instal·lacions esportives  
           

 

   

 

   

3.5.2. Noves pràctiques esportives  
       

 

   

 

   

 

    

3.5.3. Jocs Esportius Escolars de Catalunya 
  

 

   

 

   

 

   

 

 

    

3.5.4. Esport al teu abast 
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3.5.6. Baixaventura 
                

    

3.5.7. Esport al carrer 
   

 

   

 

   

 

   

 

  

3.5.8. Oci alternatiu nocturn 
           

 

   

 

 
 


