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1-  Presentació          

 

El Pla Local de Joventut de Sant Cugat del Vallès (PLJ) és l’instrument que ha d’ajudar a ordenar 

i definir les actuacions municipals en matèria de joventut, implicar els agents socials del territori i 

els i les joves en una estratègia conjunta d’actuació. Per tant, cal concebre el PLJ com una eina i 

no com un objectiu final en sí mateix, en la mesura que la qüestió no és tenir un Pla per tenir un 

document aprovat, sinó que ha de servir per establir una estratègia global en matèria de joventut 

que ajudi a impulsar polítiques destinades a millorar les condicions de vida dels i les joves de 

Sant Cugat.  

En aquest sentit, és tant important el contingut del Pla com el propi procés d’elaboració i la seva 

implementació. Per aquest motiu, el procés de definició ha contemplat elements estratègics, com 

per exemple, implicar a tota l’organització municipal i els agents socials i els propis joves. El PLJ, 

per tant, ha requerit i requereix de la implicació dels responsables municipals, tant tècnics com 

polítics. 

El PLJ parteix d’una anàlisi de la realitat juvenil (anàlisi quantitatiu i qualitatiu de la situació dels 

joves), del mapa de recursos existents al municipi, així com d’un procés de reflexió col·lectiu on 

han intervingut els diferents agents implicats: polítics, tècnics, agents socials i joves. 

D’altra banda, cal tenir en compte el nou marc normatiu i en aquest sentit la  llei de polítiques de 

joventut incorpora algunes novetats i reptes, entre les que volem destacar:  

� Ordenació de les polítiques de joventut i delimitació de competències i 

responsabilitats. 

 

La LPJ endreça i regula les polítiques de joventut que duen 

a terme les diferents administracions: des de l’àmbit 

autonòmic fins a l’àmbit local (ajuntaments i consells 

comarcals).  

 

� L’emancipació com a eix prioritari de les polítiques de 

joventut 

La LPJ defineix les persones joves com un col·lectiu 

majoritàriament immers en processos formatius, d’inserció 

laboral i d’emancipació domiciliària, dels quals es deriven 

unes identitats i actituds similars. Les trajectòries personals 

Quan la Generalitat va assumir la 
competència exclusiva en matèria 
de joventut, es van anar impulsant 
diverses actuacions, però no va 
ser fins l’any 2000 que es va 
disposar d’un instrument 
estratègic d’ordenació i 
planificació: el Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya (PNJCat). 
Amb l’aprovació de la Llei 33/2010 
de polítiques de joventut (LPJ) - es 
crea un marc jurídic per regular i 
blindar aquesta competència. 
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dels i les joves, doncs, vénen fortament condicionades per una sèrie d’aspectes nuclears: 

habitatge, formació i treball. Això converteix la gent jove en un col·lectiu especialment 

vulnerable. La necessitat d’atendre les necessitats derivades de tots aquests factors ha 

convertit el suport a l’emancipació juvenil en el pilar central de les polítiques de joventut 

catalanes. 

� Una aposta per la participació juvenil 

Malgrat fer un èmfasi especial en l’emancipació juvenil, la LPJ no deixa de banda la 

participació, un eix de treball al qual les polítiques de joventut sempre han donat molta 

importància. La llei fa una referència explícita a la necessitat que les administracions 

potenciïn la participació juvenil en la vida pública. 

 

Així mateix el Pla d’actuació territorial de polítiques de joventut 2016  (PATJ-2016) és l’eina 

que desplega i concreta les prioritats que el món local ha de desenvolupar en l’horitzó 2016 per a 

la consecució dels objectius del PNJCat. Tanmateix el disseny de les actuacions que els ens 

locals, amb el suport de la Generalitat de Catalunya, desplegaran, ha d’estar fonamentat en el 

coneixement de la realitat juvenil i dels recursos existents. Per tant, a partir de la diagnosi de les 

necessitats juvenils es concreten les prioritats i es planifica la intervenció des de cada territori. 

Entre altres aspectes, el PATJ-2016 posa èmfasi en la necessitat de continuar fent esforços per 

treballar entorn les dificultats d’emancipació domiciliària de les persones joves, els 

desavantatges dels joves en el mercat laboral, la transició educativa cap al mercat laboral, la 

implicació en mecanismes institucionals de participació o l’accés a la cultura i el consum d’oci, 

per posar alguns exemples. 

Per tant, el PLJ de Sant Cugat s’emmarca en aquest àmbit local d’actuació, com una eina que ha 

d’orientar, planificar i coordinar les diferents actuacions adreçades als i les joves del municipi. 
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2- CRITERIS GENERALS  
 

Per fer possible el PLJ de Sant Cugat, s’han tingut en compte alguns criteris bàsics i premisses 

que han orientat el treball en les successives fases del projecte. 
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3-PROCÉS METODOLÒGIC  

 

El procés ha comptat amb dues grans fases: Fase de diagnòstic i anàlisi de la realitat juvenil; i 

Fase de definició i disseny del Pla d’Acció. A partir d’aquí, caldrà iniciar la Fase d’implementació i 

avaluació: 

 

              

Fase de diagnòstic i anàlisi de la realitat juvenil  

Aquesta primera fase tenia com objectiu principal l’aproximació al coneixement de la realitat 

juvenil de Sant Cugat del Vallès des d’un vessant quantitativa i qualitativa (anàlisi de la realitat 

juvenil)  i la identificació i anàlisi dels recursos i polítiques de joventut desenvolupades (anàlisi de 

les polítiques de joventut).  

Ara bé, analitzar tots els aspectes de la vida dels joves i les polítiques que els afecten, encara 

que sigui des de l’àmbit municipal, és una tasca ingent. Per això, a l’hora de fer aquesta 

aproximació a la realitat juvenil ha estat necessari prioritzar els aspectes sobre els que volíem 

centrar l’anàlisi i focalitzar la mirada, entenen aquesta tasca com una oportunitat per dotar 

d’intencionalitat el treball realitzat tal i com recomanen les directrius de la Direcció General de 

Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

Per fer aquest plantejament inicial s’ha tingut en compte diferents aspectes: 

- Un primera mirada a les característiques de la població jove de Sant Cugat, que entre 

altres aspectes assenyalen un elevat percentatge de joves adolescents respecte la 

població total. 

- L’avaluació de l’anterior Pla local de joventut que indicava aquells eixos de treball que 

requerien d’una major atenció. 

- L’anàlisi del Pacte 2012-2015, que orienta de manera estratègica el conjunt de l’acció 

municipal. 

- L’anàlisi del Pla local d’infància i adolescència de Sant Cugat (PLIA) que estableix 

unes necessitats i prioritats d’acció en la franja adolescent. Atès que el PLIA i el PLJ 

comparteixen una franja d’edat dels seus destinataris, s’han incorporat algunes reflexions 

sorgides en aquest Pla elaborat durant l’any 2013. 
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A partir de tot aquest treball i conjuntament amb els responsables tècnics i polítics de la regidoria 

de joventut es va donar una orientació estratègica a la diagnosi plantejant tres eixos de treball 

principals: 

 

Per fer aquest anàlisi s’han dut a terme diferents accions: 

� Anàlisi i explotació de dades secundàries: S’ha realitzat una aproximació a la realitat 

juvenil des de la perspectiva de les dades sociodemogràfqiues. En aquest anàlisi s’ha tingut 

com a referència dades provinents de: 

o Padró continu d’habitants. 

o Observatori sociològic de Sant Cugat. 

o Dades sectorials facilitades per l’Ajuntament de Sant Cugat. 

o IDESCAT. 

o Dades provinents del PLIA. 
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� Treball de camp: El treball de camp pretenia recollir i contrastar les percepcions i visions 

que hi ha sobre la realitat juvenil de Sant Cugat i identificar les principals necessitats a que 

calia donar resposta. El treball s’ha dut a terme a tres nivells: polític, tècnic i amb els propis 

joves (associats i no associats). 

� Sessions de treball amb l’àmbit tècnic: Es van fer dues sessions de treball amb 

els professionals municipals vinculats a dos eixos de treball: 

o Sessió sobre l’emancipació: on van participar tècnics i professionals 

dels serveis de joventut, servei d’ocupació municipal, servei 

d’educació, Promusa i Oficina Local d’Habitatge. 

o Sessió sobre lleure adolescent i participació: on van participar 

tècnics del servei de cultura i joventut, servei de participació, 

comunicació, taller jove natura, servei d’esports i policia local. 

 

   
 

� Sessions de treball amb joves: El treball amb els joves es va plantejar 

prioritàriament de forma presencial a partir de la realització de grups de discussió, 

entrevistes i enquestes.   

o Sessió amb representants d’entitats joves (dues entitats de lleure). 

o Sessió amb representants de les joventuts de partits polítics. 

o Entrevista amb 3 joves delegats/des d’instituts. 

o Sessió amb els membres del Consell de joves 13-16. 

o Enquestes a joves entre 15 i 29 anys a l’entorn de la biblioteca i del 

pavelló (60 enquestes). 

o Enquestes als centres de secundària (300 enquestes). 

 

Els resultats de tot aquest anàlisi de la realitat juvenil es recullen a l’annex.  

Fase de definició i disseny del Pla d’Acció 

A partir del Diagnòstic realitzat es va fer un treball tècnic i polític intern per tal d’avaluar les 

diferents necessitats identificades, analitzar les actuacions que s’estan impulsant i valorar el grau 

de resposta a aquestes necessitats. 
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4- BASES DEL PLA 
 

El Pla local de joventut de Sant Cugat aborda els diferents àmbits possibles d’intervenció de les 

polítiques de joventut amb la finalitat d’esdevenir un pla integral i global. Les bases d’aquest Pla 

pretenen establir uns elements d’anàlisi comuns a totes les accions establertes, derivats de les 

polítiques de joventut que s’han de desenvolupar al municipi. 

 

La missió del PLJ resumeix la filosofia del projecte i es desplega mitjançant una visió i uns 

objectius generals amb la voluntat de donar resposta a les mancances i necessitats detectades.  

 

MISSIÓ 
 

Pretenem garantir l'accés del jovent als múltiples recursos presents en el seu entorn, promovent 

la seva participació en la societat de la qual formen part, per tal que puguin escollir i construir en 

llibertat i igualtat d'oportunitats el seu propi projecte personal i col·lectiu. Aquest procés, així 

mateix, ha de permetre capacitar el jovent i dotar-lo progressivament d’autonomia per la recerca 

de solucions als reptes i necessitats que la societat els planteja. El Servei de Cultura i Joventut 

vetlla pels serveis i recursos adreçats als i les joves de Sant Cugat. Entenem la joventut com un 

període que s'inicia amb la pubertat i que finalitza amb l'assoliment de l'autonomia personal del 

jovent, una transició que oscil·la entre els 12 i els 35 anys.  

 

VISIÓ  

 

Transversalitat i interdepartamentalitat  
El PLJ pretén intervenir, de manera integral, en diferents aspectes de 

la vida del jovent: educació, treball, habitatge, cultura, etc. Per això es 

requereix que les polítiques de joventut siguin desenvolupades de 

manera transversal i puguin incidir en diferents àmbits de la vida del 

jove. La transversalitat es basa en la coordinació en el disseny i la 

implementació de polítiques adreçades a la joventut. Permet unificar 

actuacions i facilita la flexibilitat en les respostes que es donen des de 

l’organització municipal. S’intenta atendre, així, a la joventut des de 

totes les perspectives possibles i, per tant, s’incideix necessàriament 

en àmbits de gestió propis d’altres departaments de l’Ajuntament. Les 

polítiques de joventut han de ser necessàriament transversals per tal 

de promoure canvis d’actitud i nous estils de treball que afavoreixin 

Les polítiques de 

joventut  es conceben a 

partir de tres principis 

bàsics; la transversalitat 

o interdepartamentalitat, 

la participació i la 

interinstitucionalitat. 

Aquests principis són els 

elements bàsics que 

inspiren la metodologia 

de treball del PLJ. 
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les lògiques d’integrar, de sumar i de compartir. Impulsar aquesta transversalitat, però, no depèn 

exclusivament dels responsables de joventut, sinó que és una responsabilitat compartida per tota 

l’organització municipal. 

 

Participació  
Cal donar veu al jovent del municipi per tal d’apropar-los les polítiques i crear dinàmiques i 

processos poder facilitar-hi la seva intervenció. Aquesta participació ha de servir per poder 

construir col·lectivament cultura participativa i possibilitar que les persones joves puguin vincular-

se i formar part dels processos de presa de decisió: personalment, per construir el propi projecte 

de vida, i col·lectivament, per incidir en les relacions i l’entorn que els envolta. En aquest sentit, 

és clau la predisposició de l’Ajuntament a cedir realment poder en la capacitat de decisió sobre 

els afers públics i a potenciar la corresponsabilitat en les actuacions.  

 

Les persones joves poden participar en les polítiques de joventut a través de la pròpia acció o 

mitjançant la interlocució i el diàleg amb l’Ajuntament. 

 

� La interlocució: és una condició prèvia a qualsevol altra actuació que es vulgui emprendre. 

Una bona política de joventut ha de garantir un nivell raonable d’interlocució juvenil. El 

servei de cultura i joventut té l’obligació de garantir que l’Ajuntament disposi de persones 

destinades a la missió principal de comunicar-se i interlocutar amb el jovent. És 

necessari disposar d’espais i equipaments especialitzats que ho facin possible, que 

facilitin la interlocució amb joves.   

 

� L’acompanyament a joves és donar un pas més enllà de la simple interlocució o prestació 

de servei. És molt probable, que la primera vegada que un jove s’apropa a l’Ajuntament, 

ho faci a través del servei de cultura i joventut. Sovint no n’hi ha prou de respondre el seu 

dubte i donar-li el servei, sinó que cal fer un seguiment i acompanyar-lo, fer-li costat i 

anar-li mostrant els diferents recursos a què ha de poder tenir accés en cada estadi de la 

seva evolució. Un Ajuntament que es fa present acompanyant amb discreció, però amb 

eficiència, és un Ajuntament que educa al mateix temps que presta servei.   

 

� La promoció de la joventut l’han de fer els professionals de joventut. Els objectius 

principals del servei de cultura i joventut és generar serveis, recursos i programacions 

que garanteixin al jovent la possibilitat de viure i desenvolupar-se personalment amb 

plenitud.  
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Interinstitucionalitat  

La interinstitucionalitat es refereix a la racionalització i coordinació de les polítiques de joventut 

de les diverses institucions i administracions, amb la finalitat de col·laborar per oferir serveis al 

jovent. L’Ajuntament de Sant Cugat, com a ens local compte amb recursos limitats i necessita 

d’aquesta col·laboració per poder donar resposta als i les joves del municipi. Per tant, hem de 

treballar conjuntament, amb les administracions que tenen les competències que a nosaltres ens 

manquen i coordinant-nos conjuntament amb les competències que compartim. 

 

 
 

Diputació de Barcelona  

 

L’Oficina del Pla Jove ofereix suport tècnic, formatiu i econòmic a les regidories de joventut dels 

municipis de la província de Barcelona amb l'objectiu d'impulsar i fomentar les polítiques per a 

joves. Aquest servei es presta mitjançant assessorament i suport personalitzat a cada municipi a 

través dels tècnics i tècniques referents de l'Oficina. El suport tècnic que ofereix l'Oficina del Pla 

Jove es caracteritza per respondre a l'especificitat de la demanda; des de la proximitat, d'acord 

amb les necessitats i la realitat concreta del municipi; i sobretot, amb la implicació del propi 

municipi. L'equip tècnic de l'Oficina del Pla Jove, amb suport extern si és necessari, facilita i 

acompanya la regidoria de joventut en el procés de definició i elaboració de diferents projectes. 

Un exemple d’aquesta col·laboració ha estat la pròpia elaboració d’aquest Pla Local de Joventut. 

 

Consell Comarcal del Vallès Occidental 

 

El Consell Comarcal, com a administració de segon nivell, dóna suport als municipis per a que 

desenvolupin les seves polítiques de joventut de proximitat.  

Les polítiques de joventut impulsades pel Consell Comarcal del Vallès Occidental s’emmarquen 

en el Pla Comarcal de Joventut. L’objectiu principal d’aquest Pla és impulsar les polítiques de 

joventut als municipis de la comarca, mitjançant el suport als ajuntaments i facilitar la interrelació 
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entre els diferents professionals que treballen amb i pels joves per tal de fomentar la coordinació 

i el treball mancomunat i en xarxa. En aquest marc es coordinen els serveis d’informació juvenil 

de la comarca, es presta formació als professionals que treballen en l’àmbit de la joventut o 

s’intenten gestionar projectes mancomunats. 

 

 

Generalitat de Catalunya  

La Direcció General de Joventut (DGJ) és l’organisme encarregat de definir, organitzar i impulsar 

les polítiques de joventut de la Generalitat. També és la principal responsable del disseny, 

coordinació i seguiment del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, instrument de referència de 

les diferents administracions i agents socials implicats en l’impuls de les polítiques juvenils arreu 

del territori. Entre les prioritats de la DGJ cal destacar les polítiques d’emancipació juvenil, 

centrades en els eixos d’habitatge, treball i educació. A més, també incideix en àrees com ara la 

salut i la prevenció, la cultura, la participació juvenil o el foment de la cohesió social. 

Entre les polítiques gestionades directament des de la DGJ cal destacar l’educació en el lleure, la 

formació de monitors i directors, la regulació normativa de les instal·lacions juvenils i els diferents 

programes d’estades i vacances. També la promoció de l’associacionisme dels recursos per a 

entitats juvenils i altres actuacions relacionades amb aquest àmbit, així com els ajuts per a 

programes internacionals. 

OBJECTIUS GENERALS DEL PLJ 
 

Els objectius generals del Pla Local de Joventut són: 

 

� Consolidar els canals de comunicació que facilitin l’establiment de mecanismes d’interlocució 

entre el consistori i la joventut.  

� Promoure la igualtat d’oportunitats en l’accés als recursos per part dels joves (salut, 

habitatge, ocupació, formació i mobilitat).  

� Contribuir al desenvolupament social dels joves, oferint eines i recursos per a la seva 

emancipació i autonomia personal. 

� Promoure entre els joves l’experimentació i creativitat com a via de creixement personal i 

social, tant a través de les manifestacions artístiques com de l’expressió de la cultura juvenil 

implicada en el temps d’oci.  

� Fomentar la participació del jovent a través d’una política activa de dinamització que, a més 

de facilitar la seva presència en la vida pública de la ciutat, generi espais de relació i 

intercanvi en la gestió quotidiana dels interessos juvenils.  
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DESTINATARIS  
 

El públic objectiu al qual s’adreça el PLJ el constitueixen els joves d’edats compreses entre 12 i 

35 anys. Tot i que la Llei 33/2010 de politiques de joventut se centra en les edats compreses 

entre els 15 i els 30 anys, en alguns aspectes s’ha ampliat la franja des dels 12 anys, atès que 

bona part dels serveis de joventut s’adrecen ja a la població de secundària i fins a 35 anys per 

incloure els paràmetres de joventut que s’utilitzen a l’hora de definir les polítiques d’habitatge per 

a joves. Per aquest motiu i atenent a la diversitat d’edats, el PLJ  treballa cadascuna de les 

actuacions de manera segmentada, tenint en compte el públic al qual s’adrecen. S’ha de tenir en 

compte que no totes les actuacions del Pla s’adrecen a tots els i les joves, sinó que cadascuna 

es dissenya específicament per a un tram d’edat en concret.  
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5- EIXOS D’ACTUACIÓ, ÀMBITS 
D’INTERVENCIÓ, OBJECTIUS I 
ACCIONS 
 

El Pla local de Joventut de Sant Cugat del Vallès es desenvolupa a partir de tres eixos que 

vertebren l’actuació municipal. Aquests eixos agrupen àmbits d’intervenció que pretén abordar la 

política local de Joventut, a partir de la diagnosi de la realitat efectuada.  Aquesta estructura 

permet centrar i visualitzar les prioritats d’intervenció del Pla local de joventut i transmet de 

manera clara els projectes que volem desenvolupar pel que fa al jovent. Cadascun dels eixos 

contempla uns objectius  i un conjunt de programes o actuacions que responen als objectius de 

l’eix.  

 

 

EIX 1:  VIURE A SANT CUGAT 
 

El primer pas cap a la ciutadania de ple dret és facilitar l’emancipació de la gent jove, concentrant 

els esforços a reduir els condicionants que la dificulten i ajudant les persones joves a construir el 

seu propi projecte de vida. Emancipar-se comporta tenir llibertat d’acció i, en conseqüència, 

responsabilitat. Entre els elements fonamentals d’aquesta emancipació hi ha aspectes 

aparentment materials i econòmics que vertebren aspectes socials, culturals i simbòlics amb 

relació a una integració real, participativa i en igualtat de condicions. La qualitat del sistema 

educatiu i de la formació professional, l’adquisició d’hàbits saludables, són factors que 

contribueixen a la millora de les trajectòries vitals.  
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

L’educació és un procés que dura tota la vida i la seva finalitat és contribuir al ple 

desenvolupament de persones autònomes, solidàries, responsables i compromeses. La 

UNESCO reconeix tres tipus d’educació; l’educació formal (és aquella que es dóna als centres 

educatius), l’educació informal (la que es dóna a la família, grups d’amics, mitjans de 

comunicació,...) i la educació no formal (activitats educatives fora dels sistema reglat, per 

exemple l’educació en el lleure). Cadascun d’aquests tipus d’educació desenvolupa una funció 

important i complementària. Així mateix el PATJ-2016 assenyala la necessitat de centrar els 

esforços en que les polítiques de joventut contribueixin a la reducció del fracàs escolar i 

l’abandonament prematur dels estudis, així com treballar els processos vinculats a la trajectòria 

educativa juvenil en el pas de l’educació al treball. 

 

Els objectius del PLJ en l’àmbit de l’educació són: 

• Continuar atenent la diversitat de l’alumnat, 

donant resposta a les diferents necessitats i 

especificitats de les persones joves. 

 

• Treballar les competències instrumentals i les 

habilitats dels i les joves tot desenvolupant 

accions formatives diverses amb la implicació 

dels diferents agents implicats en el procés i 

l’èxit educatiu. 

 

• Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves 

en el seu procés educatiu a fi d’afavorir el seu 

projecte de vida i la seva autonomia personal. 

 

 

A continuació es presenta un quadre amb el recull d’accions vinculades al desenvolupament i 

assoliment dels 4 objectius plantejats per aquest àmbit.

La població de Sant Cugat, en general, té 

un alt nivell d’estudis. Això es reflecteix amb 

l’alt nivell d’èxit escolar, i en el baix nombre 

de suspesos de l’ESO.  La majoria de joves 

continuen els estudis cap a batxillerat i la 

universitat. Es detecta, però, un cert 

descrèdit de la formació professional, si bé, 

els cicles formatius que s’ofereixen a la 

ciutat estan força saturats. La diversitat i 

qualitat de l’oferta formativa, pública, 

concertada i privada, és reconeguda per 

tots els agents consultats, però preocupa 

que el futur creixement de la població 

adolescent provoqui una manca d’oferta, 

tant de batxillerat com de cicles formatius. 
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Objectius Accions 

1.1.1 Taller Jove Natura 

1.1.2 Unitat d’Escolarització Compartida i Mòdul d’atenció 

psicopedagògica per adolescents 

1.1.3 Programa de Qualificació Professional Inicial  

Continuar atenent la diversitat de l’alumnat 

donant resposta a les diferents necessitats i 

especificitats de les persones joves. 

1.1.4 Tallers d’estudi assistit 

1.1.5 Formació d’adults 

1.1.6 Projectes d’aprenentatge-servei 

1.1.7 Pla de dinamització educativa 

1.1.8 Plans educatius d’entorn 

1.1.9 Joves 2.0 

Treballar les competències instrumentals i les 

habilitats dels i les joves tot desenvolupant 

accions formatives diverses amb la implicació 

dels diferents agents implicats en el procés i 

l’èxit educatiu. 

1.1.10 Afavorir l’accés a activitats complementàries 

1.1.11 Assessoria sobre mobilitat internacional 

1.1.12 Assessoria acadèmica 

1.1.13 Espais d’estudi 

1.1.14 Ampliació de la xarxa de biblioteques 

1.1.15 Mantenir el grup d’orientació 

1.1.16 Impulsar programes d’intercanvi europeu 

1.1.17 Oficina municipal d’escolarització 

1.1.18 Re-orienta’t 

Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves 

en el seu procés educatiu a fi d’afavorir el seu 

projecte de vida i la seva autonomia personal. 

1.1.19 Joves saludables 

 

A continuació es desenvolupa els continguts de cada acció exposant l’objectiu al que respon, la 

descripció de l’acció, el públic objectiu, els agents implicats i els indicadors d’avaluació. 
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Actuació 1.1.1:  TALLER JOVE NATURA 
Objectius 
Continuar atenent la diversitat de l’alumnat, donant resposta a les diferents necessitats i 
especificitats de les persones joves. 
Descripció 
És un recurs socioeducatiu que persegueix afavorir la prevenció, la protecció i la promoció dels 
adolescents de famílies desfavorides socialment en un marc complementari al marc escolar. Es 
realitzen tallers, activitats intergrupals i sortides. 
Públic objectiu: 
Joves  de 12 a 16 anys 
Agents implicats 
Serveis socials, Joventut, Esports 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’usuaris /  Assistència i participació / Objectius assolits per individus 
 
 

Actuació 1.1.2 : UNITAT D’ESCOLARITZACIÓ COMPARTIDA i MÒDUL D’ATENCIÓ 
PSICOPEDAGÒGICA PER ADOLESCENTS 
Objectius 
Continuar atenent la diversitat de l’alumnat donant resposta a les diferents necessitats i 
especificitats de les persones joves. 
Descripció 
És un espai educatiu complementari al centre educatiu on alumnes d’ensenyament secundari que 
presenten dificultats d’aprenentatge i amb risc d’abandonament escolar, acosten als adolescents 
a que participin de dinàmiques formatives novedoses, a experiències prelaborals significatives i a 
un reconeixement de les pròpies limitacions i capacitats que els permetin mantenir-se socialment 
com elements actius i constructors per la millora de l'entorn. 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 16 anys 
Agents implicats 
Educació, joventut, Departament d’Ensenyament 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’alumnes 
 

Actuació1.1.3: PROGRAMA DE QUALIFICACIÓ PROFESIONAL INICIAL 
Objectius 
Continuar atenent la diversitat de l’alumnat, donant resposta a les diferents necessitats i 
especificitats de les persones joves. 
Descripció 
És un recurs formatiu específic per afavorir l’accés al món del treball de joves que no han assolit 
el títol de graduat en educació secundària obligatòria o per continuar el seu itinerari formatiu. En 
aquests moments  a Sant Cugat s’oferten tres mòduls ; auxiliar d’oficina, vendes i atenció al 
públic, auxiliar en vivers i jardins, i auxiliar en muntatge i manteniment d’equips microinformàtics. 
Públic objectiu: 
Joves de 16 a 21 anys  
Agents implicats 
Educació,Ocupació, Joventut, Departament d’Ensenyament 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’alumnes matriculats / Nombre d’alumnes graduats/ Nombre d’alumnes que accedeixen 
a Cicles Formatius 



�
�1�

�

 

Actuació 1.1.4 : TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT 
 
Objectius 
Continuar atenent la diversitat de l’alumnat, donant resposta a les diferents necessitats i 
especificitats de les persones joves 
Descripció 
�!'���!!��'�%(�'�*%#��''#'�#��',��*���' �#��%*���#*���/  !�/ �����#�%#"�����#���%��!(�*!����%#�6�#�����
�!'���$�'� �%������!#�7���!�'���'8*�'��'��!��'0�� ��%���96.#�'�#��&��#8*�'�%(�'�*%#0��*���#�7��'� ���
 ��"�''#���!'�%��!(�%*���#,�#�$�!*����#'�8*��"���*��'��*#/ ����%�!�'�*����.�!!��'��!��: 
 
Públic objectiu: 
	�$�'�%������������;': 
Agents implicats 
�%*���#,�#��� ����/ ����%(��'��;�/ ����%��!��������!#����%������!*�;� 
 
Indicadors d’avaluació 
��/ .���%(�!*/ ��' 
 

Actuació1.1.5 :  FORMACIÓ D’ADULTS 
Objectius 
Treballar les competències instrumentals i les habilitats dels i les joves tots desenvolupant 
accions formatives diverses amb la implicació dels diferents agents implicats en el procés i l’èxit 
educatiu. 
Descripció 
Conjunt d’activitats d’aprenentatge adreçat a majors de 18 anys  que volen desenvolupar les 
seves capacitats, adquirir coneixements i millorar la seva competència tècnica i professional. 
Aquesta formació facilita l’accés als diversos nivells del sistema educatiu o l’obtenció del títol de 
graduat en educació secundària 
Públic objectiu: 
Majors de 18 anys 
Agents implicats 
Educació, Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’alumnes matriculats/ Nombre d’alumnes graduats / Nombre d’alumnes que accedeixen 
a Cicles Formatius 
 

Actuació 1.1.6 : PROJECTES D’APRENENTATGE I SERVEI 
Objectius 
Treballar les competències instrumentals i les habilitats dels i les joves tots desenvolupant 
accions formatives diverses amb la implicació dels diferents agents implicats en el procés i l’èxit 
educatiu. 
Descripció 
Es una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en 
un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats 
reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Es proposa aprofitar el potencial de l’Aprenentatge 
servei per treballar els valors de comunitat i identitat amb els adolescents. 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 16 anys 
Agents implicats 
Educació, Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’alumnes participants/  Nombre de projectes desenvolupats 
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Actuació 1.1.7: PLA DE DINAMITZACIÓ EDUCATIVA 
Objectius 
Treballar les competències instrumentals i les habilitats dels i les joves tots desenvolupant 
accions formatives diverses amb la implicació dels diferents agents implicats en el procés i l’èxit 
educatiu. 
Descripció 
Conjunt d’activitats i tallers complementaris que es fan als centres educatius i amb coordinació 
amb aquests, que col·laboren en l’educació integral dels alumnes aportant-los determinats 
continguts d’interès.  El catàleg d’activitats és ampli i divers, però es fa especial èmfasi en les 
propostes dels àmbits de salut i emprenedoria (“Amb empenta”). Es pot consultar a 
http://www.santcugat.cat/PlaDinamitzacio 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 16 anys 
Agents implicats 
Educació, Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de centres participants / Nombre d’alumnes/ Nombre d’activitats 
 

Actuació 1.1.8 : PLANS EDUCATIUS D’ENTORN 
Objectius 
Treballar les competències instrumentals i les habilitats dels i les joves tots desenvolupant 
accions formatives diverses amb la implicació dels diferents agents implicats en el procés i l’èxit 
educatiu. 
Descripció 
Són una proposta educativa per donar resposta a les múltiples necessitats de la nostra societat; 
promouen l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribueixen a la cohesió social mitjançant l’equitat, 
l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana. Actualment es 
desenvolupen a  La Floresta-Les Planes i al barri de Sant Francesc. 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 18 
Agents implicats 
Educació, Joventut,  centres educatius, AMPA, AVV 
Indicadors d’avaluació 
 
 

Actuació 1.1.9:   JOVES 2.0 
Objectius 
Treballar les competències instrumentals i les habilitats dels i les joves tots desenvolupant 
accions formatives diverses amb la implicació dels diferents agents implicats en el procés i l’èxit 
educatiu. 
Descripció 
Es desenvoluparan diferents estratègies per fomentar el bon us de les diferents pantalles i 
d’Internet, aprofitar al màxim el seu potencial educatiu i prevenir-ne el seu mal us. S’impulsaran 
accions  formatives i xerrades des de la proximitat i implicar els joves de 13 a 18 anys en la 
valoració que es fa de l’ús de les TIC.  
Públic objectiu: 
Joves de 13 a 18 anys 
Agents implicats 
Educació, Serveis Socials, Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’activitats realitzades / Nombre de participants / Enquestes d’ús 
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Actuació 1.1.10:   AFAVORIR L’ACCÉS  DE L’ALUMNAT A ACTIVITATS 
COMPLEMENTÀRIES  
Objectius 
Treballar les competències instrumentals i les habilitats dels i les joves tots desenvolupant 
accions formatives diverses amb la implicació dels diferents agents implicats en el procés i l’èxit 
educatiu 
Descripció 
Facilitar l’accés dels adolescents a les activitats complementaries ( escolars i extraescolars) ja 
sigui millorant la seva difusió com facilitant més recursos  
 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 29 anys 
Agents implicats 
Educació,Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’usuaris joves 
 

Actuació 1.1.11: ASSESSORIA SOBRE MOBILITAT INTERNACIONAL 
Objectius 
Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu procés educatiu a fi d’afavorir el seu 
projecte de vida i la seva autonomia personal. 
Descripció 
Servei d’informació, assessorament i orientació per participar en algun  programa de mobilitat 
europea pe treballar, estudiar i viatjar per Europa 
Públic objectiu: 
Joves de 18 a 29 anys 
Agents implicats 
Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de consultes 
 

Actuació 1.1.12: ASSESSORIA ACADÈMICA 
Objectius 
Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu procés educatiu a fi d’afavorir el seu 
projecte de vida i la seva autonomia personal. 
Descripció 
Servei que ajuda a orientar a la persona jove per construir el seu propi itinerari educatiu. Es 
desenvolupa en el marc de l’Oficina Jove al Casal Torreblanca.  
Públic objectiu: 
Joves a partir de 14 anys 
Agents implicats 
Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de consultes 
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Actuació 1.1.13:   ESPAIS D’ESTUDI 
Objectius 
Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu procés educatiu a fi d’afavorir el seu 
projecte de vida i la seva autonomia personal. 
Descripció 
La mesura consisteix en habilitar i facilitar espais per tal que els joves puguin estudiar o realitzar 
treball en grups, en especial en èpoques d’exàmens, i complementar l’oferta d’espais existents. 
Aquests espais s’habiliten al Casal Torreblanca, ESADE (a través d’un conveni específic) i 
biblioteques de la ciutat. 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 29 anys 
Agents implicats 
Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de dies d’obertura /  Mitjana d’usuaris / Enquesta 
 

Actuació 1.1.14:   AMPLIACIÓ DE LA XARXA DE BIBLIOTEQUES 
Objectius 
Apoderar, orientar, estimular i acompanyar els i les joves en el seu procés educatiu i cultural a fi 
d’afavorir el seu projecte de vida i la seva autonomia personal. 
Descripció 
Ampliació de la xarxa de biblioteques locals amb la construcció d’una nova biblioteca amb nous 
recursos i espais de suport a l’escriptura i la lectura 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 29 anys 
Agents implicats 
Territori,Joventut, Biblioteques 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’usuaris, activitats i préstecs per a joves 
 

Actuació 1.1.15:   MANTENIR EL GRUP D’ORIENTACIÓ 
Objectius 
Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu procés educatiu a fi d’afavorir el seu 
projecte de vida i la seva autonomia personal. 
Descripció 
Mantenir el grup d’orientació com un espai de treball per millorar l’orientació que es fa amb els 
joves que requereixen d’un suport especial. 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 18 anys 
Agents implicats 
Educació, Joventut, SOM 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’accions 
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Actuació 1.1.6:  IMPULSAR PROGRAMES D’INTERCANVI EUROPEU 
Objectius 
Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu procés educatiu a fi d’afavorir el seu 
projecte de vida i la seva autonomia personal. 
Descripció 
Impulsar activitats d’intercanvi europeu amb joves a títol individual o entitats a través del Servei 
de Voluntariat Europeu, Erasmus + o altres programes de la Unió Europea. 
Públic objectiu: 
Joves a partir de 18 anys 
Agents implicats 
Joventut  
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’actuacions dutes a terme / Nombre de consultes 
�
�
�

Actuació 1.1.17: � �������� 	 � ���
�������� ����������  
 
Objectius 
Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu procés educatiu a fi d’afavorir el seu 
projecte de vida i la seva autonomia personal. 
 
Descripció 
L’Oficina Municipal d’Escolarització fa atenció individualitzada en el marc de l’Oficina d’atenció 
ciutadana de l’Ajuntament. 
 
Públic objectiu: 
Joves a partir dels 16 anys 
 
Agents implicats 
Educació 
 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de joves i famílies ateses 
 
�
�

Actuació 1.1.18: RE-ORIENTA’T 
 
Objectius 
Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu procés educatiu a fi d’afavorir el seu 
projecte de vida i la seva autonomia personal. 
 
Descripció 
Vinculat a l’OME, donar suports personalitzats al jovent que no hagi acreditat l’ESO per què creï 
un nou itinerari formatiu i/o laboral, tutelant-los per què el segueixin. 
 
Públic objectiu: 
Joves de 16 a 20 anys 
 
Agents implicats 
Educació, Joventut, Escola d’Adults i SOM 
 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de joves atesos i nombre de joves inscrits a alguna activitat formativa  
 
�
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Actuació 1.1.19: JOVES SALUDABLES 
 
Objectius 
Apoderar, orientar i acompanyar els i les joves en el seu procés educatiu a fi d’afavorir el seu 
projecte de vida i la seva autonomia personal. 
 
Descripció 
Es tracta d’avançar en la coordinació dels serveis de salut proveïts per Mútua de Terrassa dirigits 
a la joventut de Sant Cugat. Els diferents serveis de salut oferts des de Mútua de Terrassa als i a 
les joves de Sant Cugat en els àmbits de la salut sexual i reproductiva, en la salut mental i en 
l’atenció sanitària en general, es coordinen amb els diferents serveis municipals i més 
concretament amb l’equip de Serveis Socials per tal de respondre a les necessitats d’aquest 
col·lectiu i abordar les problemàtiques que se’n puguin derivar de forma coordinada.  
 
Públic objectiu: 
Joves de 13 a 18 anys 
 
Agents implicats 
Salut, Serveis Socials, Educació i Joventut 
 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’expedients socials oberts on la intervenció en joves s’ha fet conjuntament entre Salut i 
Serveis Socials. Enquestes d’ús dels serveis sanitaris dirigits a joves. Programa Salut i Escola. 
 
�

�
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Nota: Pel que fa als diferents departaments implicats en cada actuació s’ha distingit: el departament que lidera          i els departaments que participen o col·laboren   

EIX 1  VIURE A SANT CUGAT                                            
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ 1: EDUCACIÓ                                            
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1.1.1. Taller jove Natura                                     
1.1.2. Unitat escolarització compartida i mòdul 
atenció psicopedagògica per adolescents       

 
                             

1.1.3  Programa de qualificació professional 
inicial       

 
                             

1.1.4  Tallers d’estudi assistit                       
1.1.5  Formació d’adults                                     
1.1.6  Aprenentatge- serveis                                     
1.1.7  Pla de dinamització educativa                                     
1.1.8. Plans educatius d’entorn                                     
1.1.9   Joves 2.0                                     
1.1.10 Accés a activitats complementàries                                     
1.1.11 Assessoria Mobilitat internacional                                     
1.1.12 Assessoria acadèmica                                     
1.1.13 Espais d’estudi                                     
1.1.14 Ampliació xarxa de biblioteques                                     
1.1.15 Mantenir el grup d’orientació                                     
1.1.16  Impulsar intercanvis europeus                       
1.1.17 Oficina municipal d’escolarització                       
1.1.18 Reorienta’t                       
1.1.19 Joves saludables                       
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: OCUPACIÓ 

La situació d’especial vulnerabilitat del col·lectiu jove al mercat 

laboral i les dificultats per accedir a la feina és el principal repte que 

cal abordar per millorar l’ocupabilitat dels i les joves. Quan es parla 

d’inserció laboral i professional dels joves es fa referència, en 

especial, a l’accés a un primer lloc de treball i a la seva estabilitat. La 

plena integració del jove a la societat suposa trobar una feina que li 

permeti aconseguir una autonomia econòmica que li possibiliti assolir 

els nivells de benestar que la societat li ofereix.   

Els objectius del PLJ en l’àmbit de l’ocupació són:  

• Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les 

seves oportunitats d’accés al treball i la realització del propi 

projecte professional en igualtat d’oportunitats. 

• Facilitar als joves la inserció laboral i/o fomentar el seu retorn al 

sistema educatiu. 

• Promoure la millora de les condicions de treball, formant, informant 

i sensibilitzant la població juvenil en el funcionament del mercat 

laboral  i els drets laborals durant les diverses etapes formatives. 

• Fomentar l’emprenedoria entre les persones joves com una 

oportunitat de desenvolupament professional. 

Objectius Accions 

1.2.1 Assessorament per la recerca de 

feina 

1.2.2 Formació ocupacional 

1.2.3 Borsa de treball SOM 

1.2.4 Fem ocupació per a joves 

1.2.5 Borsa de treball de primeres feines 

Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per 

augmentar les seves oportunitats d’accés al treball i la 

realització del propi projecte professional en igualtat 

d’oportunitats. 

1.2.6 Donar a conèixer el SOM entre les 

persones joves 

Facilitar als joves la inserció laboral i/o fomentar el seu 

retorn al sistema educatiu. 

1.2.7 Joves per l’ocupació 

Promoure la millora de les condicions de treball, 

formant, informant i sensibilitzant la població juvenil en 

el funcionament del mercat laboral  i els drets laborals 

durant les diverses etapes formatives. 

1.2.8 Assessoria laboral per joves 

1.2.9 Centres d’emprenedoria 

1.2.10 Yuzz 

1.2.11 Open thinking 

Fomentar l’emprenedoria entre les persones joves com 

una oportunitat de desenvolupament professional. 

1.2.12 Vita entrepreneurship center 

Tot i la situació privilegiada de 

Sant Cugat respecte altres 

municipis de l’entorn metropolità, 

es reconeix que l’actual mercat 

laboral és molt dèbil conseqüència 

de la profunda crisi en la que 

estem immersos. La feina que 

s’oferta a Sant Cugat és molt 

qualificada i això dificulta molt 

l’accés laboral als joves.  

El Servei d’Ocupació Municipal 

actualment no és un punt de 

referència pels joves a l’hora de 

buscar feina. Els canals que fan 

servir majoritàriament per trobar 

feina són internet, els propis 

contactes a la universitat i en 

menor mesura les ETT, 

l’Ajuntament, o el Tot Sant Cugat. 
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1.2.13 Emprenedoria socials i 

cooperativisme per a joves 

 

Actuació 1.2.1  ASSESSORAMENT PER LA RECERCA DE FEINA 
Objectius 
Millorar la ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats d’accés al 
treball i la realització del propi projecte professionals en igualtat d’oportunitats 
Descripció 
És un servei que orienta i dóna suport tècnic a les persones que cerquen un lloc de treball. En 
funció de la situació i necessitats de cada persona s'ofereix suport tècnic per facilitar la recerca 
d'un lloc de treball: definició de l'objectiu laboral, assessorament per a la formació, suport en la 
recerca activa de feina, treball d'aspectes personals... Les accions poden ser mitjançant 
entrevistes individuals i/o tallers grupals. 
Públic objectiu: 
Joves majors de 16 anys  
Agents implicats 
Ocupació,Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de joves atesos 
 

Actuació 1.2.2  FORMACIÓ OCUPACIONAL 
Objectius 
Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats d’accés al 
treball i la realització del propi projecte professionals en igualtat d’oportunitats. 
Descripció 
Accions de formació que proporcionen coneixements bàsics per a fer feines i oficis amb gran 
demanda de personal a diversos sectors. Solen ser cursos subvencionats i, per tant, gratuïts. La 
durada i el contingut són variables, i per a accedir-hi, cal estar en situació d’atur i estar inscrit al 
Servei d'Ocupació de Catalunya. La formació ocupacional és un recurs molt útil tant per als qui 
són desocupats com per als qui volen millorar la formació. Contribueix a millorar la inserció 
laboral i la qualificació dels treballadors, a més d'equilibrar la relació entre l'oferta laboral i la 
demanda. 
Públic objectiu: 
Joves majors de 16 anys en situació d’atur 
Agents implicats 
Ocupació,Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’accions formatives / Nombre de joves participants  
 

Actuació 1.2.3  BORSA DE TREBALL SOM 
Objectius 
Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats d’accés al 
treball i la realització del propi projecte professionals en igualtat d’oportunitats. 
Descripció 
La borsa de treball és un servei que posa en contacte les empreses que busquen personal amb 
les persones que busquen feina. A la web santcugatocupacio.cat  es poden trobar les ofertes de 
treball que gestiona el Servei d'Ocupació Municipal (SOM) i enllaços amb portals que recullen 
altres ofertes al municipi 
Públic objectiu: 
Joves majors de 18 anys 
Agents implicats 
Ocupació,Joventut 
Indicadors d’avaluació 
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Nombre de joves inscrits  
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Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats d’accés al 
treball i la realització del propi projecte professionals en igualtat d’oportunitats�
�"#�$�%����
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comprén: 

• Experiència professional mitjançant un contracte de treball de 6 mesos de durada 
mínim. 

• Formació professionalitzadora vinculada al contracte de treball. 
• Tutorització i acompanyament al llarg de tot el procés. 
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Actuació 1.2.5  BORSA DE TREBALL DE PRIMERES FEINES 
Objectius 
Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats d’accés al 
treball i la realització del propi projecte professionals en igualtat d’oportunitats. 
Descripció 
A través de la Oficina Jove s’articularà una borsa de treball que reculi ofertes i demandes de 
primeres feines per a joves ( cangurs, classes de repàs, etc.) Aquesta borsa tindrà un espai físic 
en forma de cartellera a la Oficina jove i a través de la web. 
Públic objectiu: 
Joves majors de 16 anys 
Agents implicats 
Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’ofertes i demandes  
 

Actuació 1.2.6   DONAR A CONÈIXER EL SOM ENTRE ELS JOVES 
Objectius 
Millorar l’ocupabilitat de les persones joves per augmentar les seves oportunitats d’accés al 
treball i la realització del propi projecte professionals en igualtat d’oportunitats. 
Descripció 
A través de la Oficina jove s’impulsaran iniciatives adreçades a donar a conèixer entre els joves 
els recursos i serveis que presta el Servei d’ocupació Municipal així buscar estratègies que 
permetin aproximar aquest servei al jovent. 
Públic objectiu: 
Joves majors de 16 anys 
Agents implicats 
Ocupació, Joventut 
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Indicadors d’avaluació 
Nombre d’accions realitzades  
 

Actuació 1.2.7: ASSESSORIA LABORAL PER JOVES 
Objectius 
Promoure la millora de les condicions de treball, formant, informant i sensibilitzant la població 
juvenil en el funcionament del mercat laboral  i els drets laborals durant les diverses etapes 
formatives. 
Descripció 
Assessorament sobre el mercat de treball, els drets laborals, les condicions de treball, etc. Es 
desenvolupa en el marc de l’Oficina Jove al Casal Torreblanca. 
Públic objectiu: 
Joves a partir de 16 anys 
Agents implicats 
Joventut  
Indicadors d’avaluació 
Nombre de  consultes 
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Facilitar als joves la inserció laboral i/o fomentar el seu retorn al sistema educatiu.�
��'��# �#,�

<'�*�� �����/ ��'*.$���#����� �!��� ��#��!�8*�!�!(��*���/ ����'(9#�9�����!!#������!�/ ����%�!�
���'���#� ���!(� �* ��#,�#�!�����/ ��#,�����=/ #���%�!�
�!!&'�� ��#%����!�>����
� �:��!� �����/ ��
��/  �&�A�

• Orientació Professional 
• Formació inicial d’un ofici 
• Formació bàsica i útil a nivell personal i laboral 
• Suport per obtenir el Graduat ESO 
• Possibilitat de tenir un contracte de treball i/o experiència pràctica en empresa.�
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Actuació 1.2.9 CENTRES D’EMPRENEDORIA 
Objectius 
Fomentar la emprenedoria entre les persones joves  com una oportunitat de desenvolupament 
professional 
Descripció 
Espais de suport per ubicar  nous negocis i que ofereixen la possibilitat d’instal·lar-se en 
diferents centres d’emprenedoria amb un entorn professional dotat de serveis complementaris: 

• Serveis de secretaria i administració 
• Servei de formació 
• Servei d'informació 
• Servei de suport a la gestió 
• Servei d'assessorament i seguiment 
• Networking 

Públic objectiu: 
Joves majors de 18 anys 
Agents implicats 
���/ ��#,�����=/ #��0�	�$���*�0��������%��������0��'�%����� �!#'0�
#�������� ����*�'9# ��������
������*���0�C*�%��#,�������*�������#* 
Indicadors d’avaluació 
��/ .���%��'�!D!#�#�*%'�#�%��'�!D!#�#�*%'����� ��%�'�%����$�' 
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Fomentar la emprenedoria entre les persones joves  com una oportunitat de desenvolupament 
professional�
�"#�$�%����
Es tracta d’un concurs de talent jove amb idees de base tecnològica. El millor projecte de Sant 
Cugat guanyarà un viatge a Silicon Valley, Califòrnia, i una estada gratuïta d’un any de durada 
al Centre de Negocis ESADECREAPOLIS, per desenvolupar el seu projecte. El segon premi 
gaudirà d’una estança gratuïta, també d’un any, al Centre de Negocis SC TRADE CENTER. El 
tercer premi tindrà aquesta estada gratuïta a VITA ENTREPRENEURSSHIP CENTER SANT 
CUGAT 
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Fomentar la emprenedoria entre les persones joves  com una oportunitat de desenvolupament 
professional�
�"#�$�%����
Es tracta d’un concurs per fomentar l’emprenedoria entre els i les estudiants de les Escola 
Universitària Gimbernat d’Infermeria. Els projectes seleccionats tenen diferents premis.  
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Fomentar la emprenedoria entre les persones joves  com una oportunitat de desenvolupament 
professional�
�"#�$�%����
Espai d’acompanyament, captació i retenció de talent per a projectes en fase idea d’alta 
escalabilitat i amb vocació internacional.  
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Fomentar l’economia i l’emprenedoria social al municipi amb la finalitat principal de contribuir a 
crear nous llocs de treball als que puguin accedir les persones joves  com una oportunitat de 
desenvolupament professional. 
�"#�$�%����
Assessorar al jovent sobre els avantatges de l’economia social, i del concurs d’economia i 
emprenedoria social, facilitant i donant eines per la creació de cooperatives entre el jovent. 
Convocar un concurs d’emprenedoria i economia social adreçat exclusivament al jovent, seguint 
els paràmetres del Concurs d’emprenedoria i economia social 2014 convocat per l’Ajuntament 
de Sant Cugat.  

& '���( !"����)�

	�$�'��%���1���23���;'�

�*"+�#��, %'����#�

���/ ��#,�����=/ #��0�	�$���*�0��� E 0�

�+-���-($#�-�.�'������

��/ .���%�� ���#�# ���'�



�
2��

�

 

 

EIX 1  VIURE A SANT CUGAT                                            
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ 2: OCUPACIÓ                                            

  PRIORITAT 
 
TEMPORITZACIÓ EDAT PRIORITÀRIA AMB QUI COOPERAR 

  1 2 3 1S
  2

01
5 

2S
  2

01
5 

1S
 2

01
6 

2S
 2

01
6 

12
 a

 1
6 

17
 a

 2
0 

21
 a

 2
5 

25
 a

 2
9 

30
 a

 3
5 

C
 u

ltu
ra

 i 
Jo

ve
nt

ut
 

E
du

ca
ci

o 
P

ro
m

. E
co

no
m

ic
a 

i 
oc

up
ac

ió
 

P
ro

m
us

a 

C
om

un
ic

ac
io

 

E
sp

or
ts

 

S
er

ve
is

 s
oc

ia
ls

 

P
ar

tic
ip

ac
io

 

Te
rr

ito
ri 

A
ltr

es
 

1.2.1 Assessorament per la recerca de feina ( 
SOM)       

 
                              

1.2.1 Formació ocupacional                                      
1.2.3 Borsa de treball (SOM)                                      
1.2.4 Fem ocupació per  a joves                       
1.2.5 Borsa de treball de primeres feines                                      
1.2.6 Donar a conèixer el SOM entre els joves                                      
1.2.7 Assessoria laboral per joves                                      
1.2.8 Joves per a l’ocupació                       
1.2.9 Centres d’emprenedoria                                      
1.2.10 Yuzz                                      
1.2.11 Open thinking                                      
1.2.12 Vita entrepreneurship center                       
1.2.13 Emprenedoria Social i Cooperativisme 
per a joves       

 
               

 

 

Nota: Pel que fa als diferents departaments implicats en cada actuació s’ha distingit: el departament que lidera          i els departaments que participen o col·laboren   
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: HABITATGE 

 

La plena integració dels i les joves en la societat ve definida per 

múltiples factors que els permeten convertir-se en membres de ple 

dret de la ciutadania. La culminació d’aquest procés està vinculat a 

dos factors clau interrelacionats entre ells: l’accés al treball que fa 

possible la independència econòmica, i l’accés a un habitatge digne 

que permeti l’emancipació definitiva dels i les joves.  

 

 

Els objectius del PLJ en matèria d’habitatge són: 

 

• Facilitar a les persones joves el procés d’emancipació 

domiciliaria augmentant les oportunitats per accedir a 

l’habitatge. 

• Fomentar el model de lloguer com a modalitat de tinença més 

flexible i amb més capacitat d’adaptació a les necessitats 

juvenils. 

• Potenciar i donar a conèixer entre els joves l’Oficina Local 

d’Habitatge i els serveis que aquesta ofereix.  

 

Objectius Accions 

1.3.1 Servei d’assessorament sobre habitatge 

1.3.2 Ajuts a la rehabilitació d’habitatges 

Facilitar a les persones joves el procés 

d’emancipació domiciliaria augmentant les 

oportunitats per accedir a l’habitatge. 1.3.3 Habitatge de lloguer per a joves 

1.3.4 Borsa de lloguer Fomentar el model de lloguer com a modalitat de 

tinença més flexible i amb més capacitat 

d’adaptació a les necessitats juvenils. 

1.3.5 Masoveria urbana 

Potenciar i donar a conèixer entre els joves l’Oficina 

Local d’Habitatge i els serveis que aquesta ofereix.  

1.3.6 Donar a conèixer l’OLH entre els joves 

 

 

Els joves consultats coincideixen 

que el preu de l’habitatge a Sant 

Cugat és molt car, i superior al 

dels municipis de l’entorn i 

preveuen que aquest serà el 

principal element de dificultat per 

accedir a un habitatge a Sant 

Cugat el dia que decideixin 

emancipar-se. Malgrat tot, 

gairebé el 50% dels joves 

consultats confien en poder fer-

ho a la ciutat i es valoren els 

esforços municipals per oferir 

habitatges de lloguer per a joves. 
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Actuació 1.3.1 SERVEI D’ASSESSORAMENT SOBRE HABITATGE 
Objectius 
Facilitar a les persones joves el procés d’emancipació domiciliaria augmentant les oportunitats 
per accedir a l’habitatge 
Descripció 
Des de la OLH s’atenen consultes jurídiques i legals sobre on i com buscar habitatge de lloguer 
o compra, altres modalitats de tinença d’habitatge, ajuts i subvencions. 
Públic objectiu: 
Joves de 18 a 35 anys 
Agents implicats 
OLH, Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de consultes realitzades per joves 
 

Actuació 1.3.2   AJUTS A LA REHABILITACIÓ D’HABITATGES  
Objectius 
Facilitar a les persones joves el procés d’emancipació domiciliaria augmentant les oportunitats 
per accedir a l’habitatge 
Descripció 
A la OLH es presta suport per la tramitació de: 
– Sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges construïts. 
– Sol·licituds d’informes interns d’idoneïtat en ajuts a la rehabilitació d’habitatges (III). 
Públic objectiu: 
Joves de 18 a 35 anys 
Agents implicats 
OLH, Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’expedients tramitats amb joves 
 

Actuació 1.3.3 HABITATGE  DE LLOGUER PER A JOVES 
Objectius 
Fomentar el model de lloguer com a modalitat de tinença més flexible i amb més capacitat 
d’adaptació a les necessitats juvenils 
Descripció 
PROMUSA disposa de 235 habitatges de lloguer per a joves (a més dels pisos per a tothom en 
general on també hi poden accedir els joves i els habitatges públics de venda). Els habitatges 
disposen d’una sala amb cuina incorporada, amb espai per a una o dues habitacions i un 
bany. Els contractes són de durada limitada a 5 anys improrrogables per possibilitar la rotació 
perquè d'altres joves tinguin la possibilitat d'accedir a aquests habitatges.  
Públic objectiu: 
Joves de 18 a 35 anys 
Agents implicats 
Promusa, Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de pisos / Nombre de joves beneficiaris 
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Actuació 1.3.4 BORSA DE LLOGUER 
Objectius 
Fomentar el model de lloguer coma modalitat de tinença més flexible i amb més capacitat 
d’adaptació a les necessitats juvenils. 
Descripció 
La Borsa de Mediació per al Lloguer Social,  treballa per augmentar l’oferta del mercat de pisos 
de lloguer a preus moderats per atendre la població amb ingressos més baixos. Aquesta Borsa 
fa de mediadora entre els propietaris que tinguin habitatges lliures desocupats i els vulguin 
llogar i aquelles persones que busquen habitatge de lloguer. La Borsa ofereix: 

- Assessorament jurídic per a temes d'habitatge. 

- Assessorament durant tot el procés de mediació. 

- Signatura del contracte en la pròpia Oficina Local d’Habitatge (OLH). 
- Informació sobre els ajuts i subvencions que poden obtenir els llogaters i els propietaris. 

Públic objectiu: 
Joves de 18 a 35 anys 
Agents implicats 
OLH, Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de contractes 
 

Actuació 1.3.5 MASOVERIA URBANA 
Objectius 
Fomentar el model de lloguer com a modalitat de tinença més flexible i amb més capacitat 
d’adaptació a les necessitats juvenils 
Descripció 
És una nova forma d’arrendament sense diners, amb intercanvi de serveis (obres x lloguer). En 
el contracte han de quedar detallats els projectes de millora que han de ser de l’interès i criteris 
del propietari .La durada del contracte no pot ser inferior a 5 anys, renovables. Identifica les 
vivendes que poden acollir-se a aquesta modalitat, els posa en contacte amb possibles 
masovers i els assessora en tot el procés contractual. 
Públic objectiu: 
Joves de 18 a 35 anys 
Agents implicats 
OLH,Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de contractes 
 

Actuació 1.3.6  DONAR A CONÈIXER LA OLH  ENTRE ELS JOVES  
Objectius 
Potenciar i donar a conèixer entre els joves l’Oficina Local d’Habitatge i els serveis que aquesta 
ofereix.  
Descripció 
Dotar la oficina jove dels recursos i informació necessaris en matèria d’habitatge per tal de 
potenciar l’assessoria adreçada als joves  en col·laboració amb la OLH. Així mateix 
s’impulsaran iniciatives per donar a conèixer els serveis que presta la OLH entre els joves. 
Públic objectiu: 
Joves de 18 a 35 anys 
Agents implicats 
Promusa, Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’accions / Nombre de consultes 
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EIX 1  VIURE A SANT CUGAT                                            
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ 3:  HABITATGE                                            

  PRIORITAT 
 
TEMPORITZACIÓ EDAT PRIORITÀRIA AMB QUI COOPERAR 
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1.3.1Servei d’assessorament sobre habitatge  
( OLH)        

 
                              

1.3.2 Ajuts a la rehabilitació d’habitatges                                       
1.3.3 Habitatge de lloguer per a joves                                       
1.3.4.Borsa de lloguer                                       

1.3.5 Masoveria urbana        
 

                              
1.3.6 Donar a conèixer la OLH entre els joves                                       
                                       
 

Nota: Pel que fa als diferents departaments implicats en cada actuació s’ha distingit: el departament que lidera          i els departaments que participen o col·laboren   
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EIX 2 PARTICIPAR A  SANT CUGAT 
 

Les polítiques de joventut han de poder construir col·lectivament cultura participativa i facilitar 

que les persones joves es puguin vincular amb els processos de presa de decisió: personalment, 

per construir el propi projecte de vida, i col·lectivament, per incidir en les relacions i l’entorn que 

els envolta. Els i les joves poden participar en les polítiques de joventut a través de la pròpia 

acció o de la interlocució i el diàleg amb l’Administració, per prendre part en el disseny de les 

polítiques que els afecten. Participar és la capacitat de decidir sobre tot allò que afecta 

directament o indirectament la nostra vida: les nostres relacions, el que condiciona el nostre 

entorn i les possibilitats de poder desenvolupar projectes personals i col·lectius. 

La participació és una eina, un instrument per assolir uns determinats objectius, d’acord amb les 

oportunitats dels grups i les persones amb el seu entorn. La participació, però, no és únicament 

la capacitat d’administrar decisions, sinó que és també un procés d’aprenentatge, de convivència 

i de cohesió social. És un espai vivencial, d’intercanvi, d’innovació i de creativitat social, en què 

les persones joves poden aportar a la resta de la societat formes, estructures i visions diferents i 

realistes en la gestió de les relacions i dels recursos. Però sobretot la participació, en les 

polítiques de joventut, ha de ser el marc de reconeixement dels i de les joves com a actors 

socials i polítics, amb voluntats, sensibilitats, idees, opinions, accions i propostes per a la societat 

del present i del futur. 

 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: INFORMACIÓ 

La informació és una eina clau per a els i les joves ja que permet prendre moltes decisions que 

poden ajudar a definir el seu present i el seu futur. 

L’absència d’informació o les dificultats per poder accedir-

ne, implica sovint una pèrdua d’oportunitats d’inserció 

social i professional de la gent jove. 

 

Els objectius del PLJ en l’àmbit de la informació són: 

• Desenvolupar l’Oficina Jove perquè sigui un 

espai de referència informatiu per tots els joves del 

municipi. 

• Augmentar la visibilitat dels joves i les entitats als 

mitjans de comunicació i promoure nous canals de 

comunicació, tenint en compte el disseny i l’impacte 

visual, així com potenciar l’ús de les noves tecnologies 

en la comunicació amb els joves. 

• Promoure la igualtat de tracte entre els i les joves de la 

ciutat, afavorint les relacions igualitàries i la prevenció 

de les actituds masclistes i les conductes violentes. 

 

Actualment es realitza una difusió molt 

institucional de les activitats que s’ofereixen per a 

joves. S’utilitza una imatge molt pròpia de 

l’administració i uns canals molt tradicionals tenint 

en compte els sistemes de comunicació actuals 

Es constata la necessitat de disposar d’una 

estratègia de comunicació pròpia dirigida als joves 

i crear un canal  on tingui un paper fonamental 

l’ús de les TIC, perquè els joves avui dia es 

comuniquen a través de les xarxes socials. 

La majoria d’adolescents utilitzen sobre tot el 

boca orella, les xarxes socials i en alguns casos el 

Tot Sant Cugat. La web de l’Ajuntament no la 

utilitzen  i destaquen la necessitat d’utilitzar 

formats molt més atractius. 
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Objectius Accions 

Desenvolupar l’Oficina Jove perquè sigui un espai de 

referència informatiu per tots els joves del municipi. 

2.1.1.Creació de l’Oficina Jove 

2.1.2 Desenvolupar l’estratègia de comunicació jove 

2.1.3 Redefinir els canals d’informació als centres de 

secundària 

2.1.4 Suport a la difusió de les activitats de les entitats 

juvenils 

Augmentar la visibilitat dels joves i les entitats als 

mitjans de comunicació i promoure nous canals de 

comunicació, tenint en compte el disseny i l’impacte 

visual, així com potenciar l’ús de les noves 

tecnologies en la comunicació amb els joves. 

2.1.5 Prevenció de la violència de gènere 

C��#!#���� #�"��/ ��#,� %(#����&'�  �!'� ��$�'� *�#!#�7����

����!'� #� !!���*����'� �%� ���'� �� !�'� '�$�'�

��������F'�#8*�' 

2.1.6 Suport� �� !�� #/  !�/ �����#,� #� !�� %#"*'#,� %�!�  !�� %��

 ��$���#,�%��!�'�%����%� ��%&��#�'�G�'����H�� 

Promoure la igualtat de tracte entre els i les joves de 

la ciutat, afavorint les relacions igualitàries i la 

prevenció de les actituds masclistes i les conductes 

violentes 

2.1.7 Fomentar les relacions igualitàries entre els joves 

 

 

������������������������ ������ ��������� ���

�  !"����#�
Crear i desenvolupar l’Oficina Jove perquè sigui un espai de referència informatiu per tots els 
joves del municipi. �
�"#�$�%����
Dins la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil de la Generalitat, l'oficina atendrà demandes del 
col·lectiu jove que poden anar des d'informació sobre beques, inscripcions a Promusa, habitatge, 
feina i oci. L’Oficina Jove farà un especial èmfasi en l’atenció i difusió de la informació en format 
electrònic amb la creació d’una pàgina web i altres serveis digitals. 
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Augmentar la visibilitat dels joves i de les entitats als mitjans de comunicació i promoure’n de 
nous, tenint en compte el disseny i l’impacte visual, així com potenciar l’ús de les noves 
tecnologies en la comunicació amb els diferents perfils juvenils existents.�
�"#�$�%����
Posada en marxa de les recomanacions de l’estudi sobre la comunicació entre l’ajuntament i els 
joves de Sant Cugat elaborat l’any 2012 per tal de millorar la comunicació amb els joves. 

& '���( !"����)�
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�  !"����#�
Augmentar la visibilitat dels joves i les entitats als mitjans de comunicació i promoure nous canals 
de comunicació, tenint en compte el disseny i l’impacte visual, així com potenciar l’ús de les 
noves tecnologies en la comunicació amb els joves�
�"#�$�%����
Redefinir l’estratègia i sistema d’informació juvenil descentralitzat als centres de secundària, tot 
valorant el funcionament dels antics PIDCEs o d’altres iniciatives com els Joves Actius de 
Centres. 

& '���( !"����)�
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�  !"����#�
Augmentar la visibilitat dels joves i les entitats als mitjans de comunicació i promoure nous canals 
de comunicació, tenint en compte el disseny i l’impacte visual, així com potenciar l’ús de les 
noves tecnologies en la comunicació amb els joves�
�"#�$�%����
Accions de suport per  al difusió entre la població d’aquelles activitats adreçades a públic juvenil 
organitzades per les entitats del municipi. El suport es pot traduir en incorporacioons al Tot sant 
Cugat,. L’agenda de l’ajuntament o la utilització de les xarxes socials municipals.  
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�"#�$�%����
Col·laboració i suport en la difusió i  implantació del pla de prevenció de les drogodependències, 
per tal de prevenir hàbits de risc entre els i les adolescents, en especial, en relació al consum de 
cannabis, tabac i alcohol. 
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Promoure la igualtat de tracte entre els i les joves de la ciutat, afavorint les relacions igualitàries i 
la prevenció de les actituds masclistes i les conductes violentes.�
�

�"#�$�%����
 
Desenvolupament d’activitats que facilitin la reflexió i la crítica sobre els estereotips i les 
desigualtats a sovint invisibilitzades entre home-dona. A tall d’exemple: tallers de prevenció de 
relacions abusives, representacions teatrals sobre relacions igualitàries, projeccions de cinema, 
exposicions, concurs de cartells per seleccionar el cartell del 8 de març amb l’Escola d’Art, 
accions coeducatives a les escoles.  Dins del Pla de dinamització educativa, les activitats 
s’adrecen a l’alumnat dels diferents centres educatius dels nivells de secundària obligatòria i 
postobligatòria. Així mateix, es realitzaran accions formatives i d’assessorament als professionals 
de l’equip de joventut, per tal d’implementar protocols d’actuació en les situacions de violència 
masclista. També es desenvoluparan activitats diverses per tal de commemorar el 8 de març i el 
25 de novembre en els centres de secundària de la ciutat. Per últim, i en col·laboració amb la 
unitat corresponent de la Direcció General de Joventut es desenvoluparà una activitat pilot a 
l’Espai Jove de les Planes que, si es valora positivament, s’estendrà a d’altres recursos.     
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EIX 2  PARTICIPAR A SANT CUGAT                                            
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ 1:  INFORMACIÓ                                            

  PRIORITAT 
 
TEMPORITZACIÓ EDAT PRIORITÀRIA AMB QUI COOPERAR 
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2.1.1 Creació de la Oficina Jove                                       
2.1.2 Desenvolupar estratègia de comunicació 
jove        

 
                              

2.1.3 Redefinir canals als centres de 
secundària        

 
                              

2.1.4  Suport a la difusió d’activitats d’entitats                                       
2.1.5 Suport a la difusió del pla de prevenció 
de les drogodependències (1segon)         

 
               

2.1.6 Fomentar les relacions igualitàries                                       
                                          
 

Nota: Pel que fa als diferents departaments implicats en cada actuació s’ha distingit: el departament que lidera          i els departaments que participen o col·laboren   
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: PARTICIPACIÓ 

La participació es un element cabdal de tota política de joventut que 

tingui com a objectiu la ciutadania activa i el desenvolupament social 

de les persones joves. Participant individualment i especialment 

col·lectivament a través de les associacions, els joves adquireixen més 

autonomia, seguretat, confiança, etc. i prenen consciència del seu 

entorn i de la seva realitat.  

Els objectius del PLJ en l’àmbit de la participació són: 

 

• Fomentar una cultura participativa, apoderant, donant 

suport i capacitant les persones joves per la seva 

implicació activa, crítica i responsable en els afers que els 

afecten. 

• Seguir facilitant canals, eines i infraestructures i espais per 

fomentar l’organització de les persones joves i canalitzar la 

seva participació. 

• Donar suport i promoure l’associacionisme i les diverses 

formes de participació i organització col·lectiva dels i les 

joves. 

• Participar en la definició i disseny de les polítiques 

públiques, especialment en aquelles adreçades a aquest 

col·lectiu. 

Objectius Accions 

2.2.1 Dinamització del Consell de Joves 13/16 

2.2.2 Promoció del voluntariat juvenil 

2.2.3 Pla de formació d’entitats i col·lectius juvenils 

Fomentar una cultura participativa, apoderant, donant 

suport i capacitant les persones joves per la seva implicació 

activa, crítica i responsable en els afers que els afecten. 

Seguir facilitant canals, eines i infraestructures i espais per 

fomentar l’organització de les persones joves i canalitzar la 

seva participació. 

Participar en la definició i disseny de les polítiques 

públiques, especialment en aquelles adreçades a aquest 

col·lectiu.1 

2.2.4 Comptar amb la participació juvenil en la definició 

dels serveis i programes que s’adrecen a aquest col·lectiu 

2.2.5 Suport a grups de joves i col·lectius no formalitzats 

2.2.6 Suport a l’associacionisme juvenil 

2.2.7 Suport a la coordinadors d’entitats d’educació en el 

lleure 

Donar suport i promoure l’associacionisme i les diverses 

formes de participació i organització col·lectiva dels i les 

joves. 

2.2.8 Mantenir la figura tècnica de referència per a entitats 

���������������������������������������� �������������������
��En aquest cas les accions definides en aquest àmbit de participació responen a objectius diferents.�

 

Les associacions i col·lectius 

juvenils de Sant Cugat són tant 

heterogenis i diversos com la seva 

població. A més a més cal tenir en 

compte la presència de diferents 

grups no formals. Algunes entitats 

perceben que l’Ajuntament no 

facilita prou la tasca de les entitats 

que organitzen activitats per joves i 

que desenvolupen una funció 

d’interès públic. De fet contrasta 

molt l’alta participació i implicació 

dels joves que formen part d’entitats 

i el gran desconeixement de la 

xarxa associativa de la ciutat per 

part de la majoria de joves. 
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Actuació 2.2.1   DINAMITZACIÓ DEL CONSELL DE JOVES 13/16 
Objectius 
Fomentar una cultura participativa, apoderant, donant suport i capacitant les persones joves per la 
seva implicació activa, crítica i responsable en els afers que els afecten. 
Descripció 
El consell de joves 13-16  és un òrgan consultiu i de participació on els joves de Sant Cugat 
estudiants a la ciutat, poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i opinions, 
així com proposar accions concretes per transformar la ciutat. Es vetllarà perquè el CJ13/16 tingui 
veu en altres estaments participatius, com ara el Consell de ciutat o el Consell nacional de la 
Infància i l’Adolescència.   
Públic objectiu: 
Joves de 13 a 16 anys  
Agents implicats 
Joventut, Participació 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de sessions de treball realitzades /  Nombre de propostes assumides i realitzades / 
Nombre de centres participants 

 

Actuació 2.2.2   PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT JUVENIL 
Objectius 
Fomentar una cultura participativa, apoderant, donant suport i capacitant les persones joves per la seva 
implicació activa, crítica i responsable en els afers que els afecten.  
Descripció 
Es promourà la figura del voluntariat juvenil impulsant diferents accions; reforçant i posant en valor la 
imatge del jove voluntari, facilitant l’accés dels joves a projectes de voluntariat a través de l’Oficina de 
Voluntariat, facilitant informació a les entitats sobre possibilitats i requisits pel treball amb menors 
voluntaris o consolidant la coordinació amb altres àrees municipals. També s’explorarà les possibilitats 
de col·laboració amb els centres educatius per l’establiment de convenis per homologar hores de 
voluntariat com a crèdits optatius. 
Públic objectiu: 
Joves a partir de 16 anys 
Agents implicats 
Polítiques socials, Joventut, Educació 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de voluntaris joves inscrits a l’Oficina de Voluntariat i nombre d’accions 
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Actuació 2.2.3   PLA DE FORMACIÓ D’ENTITATS I COL·LECTIUS JUVENILS 
Objectius 
Fomentar una cultura participativa, apoderant, donant suport i capacitant les persones joves per la seva 
implicació activa, crítica i responsable en els afers que els afecten. 
Descripció 
Organització d’accions formatives adreçades a joves membres d’entitats i col·lectius juvenils per tal de 
capacitar-los en aquells aspectes bàsics pel bon funcionament del seu projecte associatiu. El Pla es 
concretarà a partir de la detecció de les necessitats formatives expressades per les entitats i col·lectius 
juvenils.  
Públic objectiu: 
Joves de 16 a 29 anys 
Agents implicats 
Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’accions formatives/ Nombre d’entitats participants/ Nombre de joves 
 

Actuació 2.2.4   COMPTAR AMB LA PARTICIPACIÓ JUVENIL EN LA DEFINICIÓ DELS SERVEIS I 
PROGRAMES QUE S’ADRECEN A AQUEST COL·LECTIU  
Objectius 
Fomentar una cultura participativa, apoderant, donant suport i capacitant les persones joves per la seva 
implicació activa, crítica i responsable en els afers que els afecten. 
Descripció 
S’assumeix que un mínim de tres programes i/o serveis municipals anuals, es dissenyaran i/o es duran 
a terme tenint en compte l’opinió dels i de les joves a qui es consultarà.  
 
Públic objectiu: 
Joves de 14 a 29 anys 
Agents implicats 
Joventut, participació 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de processos participats 
 

Actuació 2.2.5   SUPORT A GRUPS DE JOVES I COL·LECTIUS NO FORMALITZATS 
Objectius 
Donar suport i promoure l’associacionisme i les diverses formes de participació i organització col·lectiva 
dels  i de les joves. 
Descripció 
Des del servei de joventut es reconeixen les actuacions que s’enceten des de la gent jove i s’hi dóna 
suport, independentment de la fórmula jurídica que adopten. El suport pot ser logístic, econòmic o 
formatiu 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 29 anys 
Agents implicats 
Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de demandes de suport ateses 
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Actuació 2.2.6  SUPORT A L’ASSOCIACIONISME  JUVENIL 
Objectius 
Donar suport i promoure l’associacionisme i les diverses formes de participació i organització col·lectiva 
dels i de les joves. 
Descripció 
Des del servei de joventut es fomenta i dóna suport a les entitats juvenils. Aquest suport és de caràcter 
econòmic, logístic i d’assessorament.  
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 35 anys 
Agents implicats 
Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de demandes de suport ateses 
 

Actuació 2.2.7   SUPORT A LES COORDINADORES I AGRUPACIONS D’ENTITATS JUVENILS 
Objectius 
Donar suport i promoure l’associacionisme i les diverses formes de participació i organització col·lectiva 

dels i de les joves. 

Descripció 
Es continuarà donant suport logístic i tècnic a les diferents coordinadores d’entitats i col·lectius juvenils 
perquè puguin continuar desenvolupant els seus projectes. 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 29 anys 
Agents implicats 
Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de demandes ateses 
 

Actuació 2.2.8   MANTENIR FIGURA  TÈCNICA DE REFERÈNCIA PER ENTITATS 
Objectius 
Donar suport i promoure l’associacionisme i les diverses formes de participació i organització col·lectiva 
dels  i les joves 
Descripció 
Mantenir la figura del referent tècnic per entitats juvenils de manera que s’assessori i acompanyi en la 
tramitació de subvencions, accés a espais i equipaments municipals, o qualsevol altre tràmit burocràtic 
Públic objectiu: 
Joves de 18 a 29 anys 
Agents implicats 
Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de demandes ateses 
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EIX 2  PARTICIPAR A SANT CUGAT                                            
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ:  PARTICIPACIÓ                                            

  PRIORITAT 
 
TEMPORITZACIÓ EDAT PRIORITÀRIA AMB QUI COOPERAR 
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2.2.1 Dinamització del Consell de joves 13/16                                       
2.2.2 Promoció del voluntariat juvenil                                       
2.2.3 Pla de formació d’entitats i col·lectius 
joves        

 
                              

2.2.4 Participació de joves en processos                        
2.2.5 Suport a grups no formalitzats                                       
2.2.6 Suport a l’associacionisme juvenil                                       
2.2.7 Suport a la coordinadora d’entitats de 
lleure        

 
                              

2.2.8 Mantenir figura del referent tècnic per 
entitats        

 
                              

 

Nota: Pel que fa als diferents departaments implicats en cada actuació s’ha distingit: el departament que lidera          i els departaments que participen o col·laboren   
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EIX 3 GAUDIR A  SANT CUGAT 
 

ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: ESPORT 

En l’etapa juvenil és quan es donen els 

canvis físics i psicològics i l’esport 

constitueix un element important en el 

desenvolupament personal dels i les joves. 

A més l’esport té un paper important com 

agent educatiu de formació en valors, 

actituds i  desenvolupa un paper important 

en la integració i cohesió social i en la 

prevenció de conductes de risc. 

Els objectius del PLJ en l’àmbit esportiu són: 

 

• Promoure accions per mantenir la pràctica 

esportiva durant l’adolescència. 

• Potenciar la pràctica esportiva no federada 

entre els joves. 

• Promocionar l’esport femení adolescent 

donant continuïtat a l’esport infantil. 

 

 

 

Objectius Accions 

3.1.1 Organització d’activitats esportives 

complementàries 

Promoure accions per mantenir la pràctica esportiva 

durant l’adolescència. 

3.1.2 Suport i promoció de les activitats físiques i 

esportives dels IES 

3.1.3 Impulsar una campanya per donar a conèixer 

les instal·lacions esportives a l’aire lliure 

3.1.4 Desdoblament de la pista d’skate del Parc de la 

Pollancreda 

3.1.5 l·luminació del parc de bici de trial 

 

Potenciar la pràctica esportiva no federada entre els 

joves. 

3.1.6 Construcció d’un segon parc de bici de trial 

Promocionar l’esport femení adolescent donant 

continuïtat a l’esport infantil. 

3.1.7 Impulsar un anàlisi de dades objectiva sobre 

l’esport femení 

 

Sant Cugat compta amb una oferta molt potent de foment 

de l’activitat esportiva a primària que a secundària no té 

continuïtat. De fet, les dades assenyalen que a primària al 

voltant d’un 50% dels infants practiquen algun esport, i a 

secundària el % es redueix a una forquilla d’entre el 25% i 

el 30%. L’activitat esportiva està poc treballada dins dels 

instituts perquè l’oferta passa a vincular-se principalment a 

entitats esportives. Aquest fet s’atribueix a diferents 

factors: una disminució de la relació de l’Ajuntament amb 

els instituts, el canvi d’horari dels instituts que fa que 

l’alumnat marxi a casa i difícilment torni per realitzar una 

activitat extraescolar, una major pressió acadèmica sobre 

l’adolescent, etc. 

Moltes noies deixen de fer esport quan passen a 

l’adolescència. S’observa que al passar de l’esport escolar 

a l’esport de clubs competitiu es produeix un biaix en 

l’oferta esportiva masculina i femenina Des de nivells 

tècnics, s’observa la necessitat de fomentar l’esport des 

d’una vessant i perspectiva lúdica i educativa, i buscar 

mecanismes per treballar l’esport com a instrument 

preventiu. 
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Actuació3.1.1   ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS ESPORTIVES COMPLEMENTÀRIES 
Objectius 
Promoure accions per mantenir la pràctica esportiva durant l’adolescència 
Descripció 
Es tracta d’activitats puntuals amb format d’un sol dia o estacionals adreçades a joves de 12 a 16 anys 
orientades a la iniciació esportiva de competició però també de lleure i recreació. Algunes d’aquestes 
activitats són organitzades des del propi ajuntament,  el Cross, el campionat de natació,, la cursa 
d’orientació, l’esport al carrer, la jornada de dansa  o els campus esportius d’estiu. En altres es col·labora 
amb altres entitats del municipi com la Penya Blaugrana (torneig futbol mixt nocturn) 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 16 anys 
Agents implicats 
Esports, Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’activitats/nombre de joves participants 
 

Actuació 3.1.2   SUPORT I DINAMITZACIÓ DE LES ACTIVITATS FÍSIQUES I ESPORTIVES DELS IES 
Objectius 
Promoure accions per mantenir la pràctica esportiva durant l’adolescència 
Descripció 
Es tracta de donar suport administratiu, tècnic i logístic a les activitats físiques i esportives programades 
des dels IES i dissenyar un Pla de desenvolupament de pràctica esportiva per a joves utilitzant els centres 
educatius. Amb aquest Pla es pretén trencar la tendència d’abandonament de la pràctica esportiva en el 
pas a l’esport federat a la secundària i oferir als joves un itinerari alternatiu a l’esport federat i de clubs. Es 
busquen conjuntament amb els responsables dels IES activitats alternatives que puguin ser engrescadores 
per aquest sector de la població fora del circuit tradicional esportiu. Durant el curs 2014-15 es preveu poder 
oferir als alumnes dels instituts (a través de les associacions esportives) horaris de natació per tal que 
puguin fer aquesta activitat. 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 16 anys 
Agents implicats 
Esports,Joventut,Educació 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’accions /nombre  de joves participants 
 

Actuació 3.1.3    IMPULSAR UNA CAMPANYA PER DONAR A CONÈIXER LES INSTAL·LACIONS 
ESPORTIVES A L’AIRE LLIURE 
Objectius 
Potenciar la pràctica esportiva no federada entre els i les joves 
Descripció 
Dissenyar i realitzar una campanya informativa que permeti a les persones joves redescobrir o conèixer els 
espais existents i adequats per a la pràctica esportiva lliure a la ciutat, com ara el circuit de cross, skate,les 
pistes de lliure disposició, etc., així com potenciar els espais naturals com  espais esportius i de lleure. Així 
mateix caldrà a conèixer entre els i les joves les pautes de comportament en aquests espais naturals. 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 29 anys 
Agents implicats 
Joventut, Esports, Comunicació,Medi ambient 
Indicadors d’avaluació 
Nombre d’accions  
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Actuació 3.1.4  DESDOBLAMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D’SKATE DEL PARC DE LA POLLANCREDA 
Objectius 
Potenciar la pràctica esportiva no federada entre els i les joves 
Descripció 
Desdoblar la instal·lació existent amb una altra de característiques similars en una zona propera a la 
primera per respondre al nivell d’utilització detectat i resoldre conflictes d’usos segons edats  
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 29 anys 
Agents implicats 
Joventut, Esports, Territori, Parcs i jardins 
Indicadors d’avaluació 
 
 

Actuació 3.1.5   IL·LUMINACIÓ DEL PARC DE BICI  DE TRIAL  
Objectius 
Potenciar la pràctica esportiva no federada entre els i les joves 
Descripció 
Adequar el parc de bici de trial per al seu ús en les tardes de tardor i hivern amb una instal·lació lumínica 
suficient 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 29 anys 
Agents implicats 
Joventut,Esports, Parcs i jardins, serveis urbans 
Indicadors d’avaluació 
 
 

Actuació 3.1.6   CONSTRUCCIÓ D’UN SEGON PARC DE BICI DE TRIAL D’ALT NIVELL  
Objectius 
Potenciar la pràctica esportiva no federada entre els i les joves 
Descripció 
Dissenyar i construir un parc de bici de trial on realutzar formació d’alt nivell per a competició  
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 29 anys 
Agents implicats 
Joventut, Esports, Parcs i jardins i serveis urbans 
Indicadors d’avaluació 
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Actuació 3.1.7   IMPULSAR UN ANÀLISI DE DADES OBJECTIVES SOBRE L’ESPORT FEMENÍ 
Objectius 
Promocionar l’esport femení adolescent donant continuïtat a l’esport infantil  
Descripció 
Impulsar una enquesta o recollida de dades entorn la pràctica esportiva entre les joves adolescents per tal 
de conèixer millor les seves necessitats, interessos i pautes de conducta i poder donar una millor resposta. 
Públic objectiu: 
Joves de 12 a 16 anys 
Agents implicats 
Esports, Joventut 
Indicadors d’avaluació 
Nombre de joves consultades 
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EIX 3  GAUDIR A SANT CUGAT                                            
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ 1:  ESPORT                                            

  PRIORITAT 
 
TEMPORITZACIÓ EDAT PRIORITÀRIA AMB QUI COOPERAR 
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3.1.1 Activitats esportives complementàries                                      
3.1.2 Suport activitats esportives als IES                                      
3.1.3 Difusió instal·lacions esportives a l’aire 
lliure       

 
                              

3.1.4 Desdoblament de la pista de skate                       
3.1.5 Il·luminació del parc de bici de trial                       
3.1.6 Construcció d’una segon parc de bici de 
trial       

 
               

3.1.7 Anàlisi de dades sobre esport femení                                      
                                      
 

Nota: Pel que fa als diferents departaments implicats en cada actuació s’ha distingit: el departament que lidera          i els departaments que participen o col·laboren   
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: CULTURA 

Els joves per la seva forma de viure la cultura i el lleure, 

i la seva capacitat d’iniciativa, exploració i innovació, 

creen i desenvolupen un paper important en els canvis 

culturals i de lleure que es van produint a la ciutat. Es 

important que la gent jove tingui accés a aquestes 

manifestacions culturals i que es generin oportunitats 

per potenciar la seva creativitat. 

 

Els objectius del PLJ en l’àmbit cultural són: 

 

• Oferir espais i alternatives culturals i de lleure per 

a adolescents de 13 a 17 anys. 

• Promoure l’interès i l’educació en la cultura per 

fomentar un consum cultural crític per part del 

jovent. 

• Potenciar la creació artística i la producció cultural 

dels joves 

 

 

Objectius Accions 

3.2.1 Treballar la Festa Major en el marc del Consell 

de Joves 13/16 

3.2.2.Programació d’activitats per a joves 

Oferir espais i alternatives culturals i de lleure per a 

adolescents de 13 a 17 anys. 

3.2.3 Difusió d’activitats, viatges i tallers en temps de 

vacances 

Promoure l’interès i l’educació en la cultura per 

fomentar un consum cultural crític per part del jovent. 

3.2.4 Ampliació dels horaris dels equipaments a 

demanda 

3.2.5 Potenciar la T-Jove Potenciar la creació artística i la producció cultural 

dels joves. 3.2.6 Impulsar l’Oficina Musical 

 

 

 

 

 

 

L’oferta cultural de Sant Cugat és diversa, però el 

cost de bona part d’aquestes activitat provoca que 

no sigui accessible per a tothom. Des de l’àmbit 

tècnic s’apunta el risc de que l’accés a les 

activitats pugui fraccionar la població en dos 

segments. També es recull la necessitat de 

canalitzar l’oci musical del municipi i facilitar 

espais accessibles on poder fer música de manera 

creativa i  econòmica.  

La Festa Major és un dels moments importants pel 

que fa al lleure jove. En el marc de la festa, 

s’organitzen moltes activitats i les entitats de 

caràcter tradicional o popular mouen molta gent i 

tenen força visibilitat. Caldria incorporar algú més 

jove a les reunions de preparació per poder recollir 

la seva perspectiva i interessos i d’aquesta 

manera es tinguin en compte en la programació. 
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Oferir espais i alternatives culturals i de lleure per a adolescents de 13 a 17 anys.�
�"#�$�%����
En el marc del treball ordinari del Consell de Joves 13/16, es recolliran idees i propostes per tal 
d’incorporar la visió dels i  de les adolescents de la ciutat en la programació de la Festa Major. 
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Oferir espais i alternatives culturals i de lleure per  adolescents de 13 a 17 anys.�
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Es continuaran oferint activitats adreçades als joves a la xarxa de centres culturals ies potenciarà la 
programació d’activitats adreçades a aquest col·lectiu en els diferents espais escènics de la ciutat 
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Oferir espais i alternatives culturals i de lleure per  adolescents de 13 a 17 anys.�
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Es donarà suport i es difondran aquelles activitats, viatges o tallers que s’adrecin al públic jove en 
temps de vacances per tal de donar a conèixer la oferta existent entre el jovent.  
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Oferir espais i alternatives culturals i de lleure per a  joves�
�"#�$�%����
Es continuarà prestant suport a l’organització d’activitats per joves de manera que s’ampliaran, en la 
mesura que sigui possible, els horaris d’obertura dels equipaments municipals necessaris per atendre 
demandes i propostes concretes. 
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Promoure l’interès i l’educació en la cultura per fomentar un consum cultural crític per part del jovent.�
�"#�$�%����
Es potenciarà la T-jove ampliant-ne la seva difusió i cercant acords amb establiments i equipaments 
del municipi que permetin gaudir als joves de més descomptes. 
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Potenciar la creació artística i la producció cultural dels joves�
�"#�$�%����
S’impulsarà la  creació de l’oficina musical al Casal Torreblanca, de manera que es pugi fer una gestió 
integrada dels diferents recursos i activitats adreçats a la creació i difusió musical (recursos 
d’informació i formació, gestió dels bucs d’assaig, suport a grups locals, etc.). 
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EIX 3  GAUDIR A SANT CUGAT                                            
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ 2:  CULTURA                                            

  PRIORITAT 
 
TEMPORITZACIÓ EDAT PRIORITÀRIA AMB QUI COOPERAR 
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3.2.1 Treballar la festa major en el marc de l 
consell de joves 13/16       

 
                              

3.2.2 Programació d’activitats per a joves                                      
3.2.3 Difusió d’activitats en temps de vacances                                      
3.2.4 Ampliació d’horaris d’equipaments                                      
3.2.5 Potenciar la T-jove                                      
3.2.6 Impulsar la oficina musical                       
 

Nota: Pel que fa als diferents departaments implicats en cada actuació s’ha distingit: el departament que lidera          i els departaments que participen o col·laboren   
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ: LLEURE 

Les opcions de lleure representen un 

element important en la vida dels i les 

joves. Les oportunitats i l’oferta de 

lleure a la que puguin accedir 

condicionen la seva mobilitat i les 

seves relacions. 

 

Els objectius del PLJ en l’àmbit del 

lleure són: 

• Promocionar l’ús cívic de l’espai 

públic de lleure i oci adreçat als i les 

adolescents, millorant l’espai públic 

i dinamitzant el seu ús. 

  

• Promoure i facilitar que els joves 

s’impliquin en l’organització de les 

activitats d’oci i lleure. 

 

 

Objectius Accions 

3.3.1 Introduir la figura del dinamitzador a l’espai lliure 

3.3.2 Programació d’activitats als espais lliures 

Promocionar l’ús cívic de l’espai públic de lleure 

i oci adreçat als i les adolescents, millorant 

l’espai públic i dinamitzant el seu ús. 

3.3.3 Revisió i adequació de l’espai públic pel públic 

adolescent 

Promoure i facilitar que els joves s’impliquin en 

l’organització de les activitats d’oci i lleure. 

3.3.4Treballar la Festa Major en el marc del Consell 13/16 

 

S’observa que en general molts adolescents realitzen activitats de 

lleure durant la setmana, sobretot vinculades a activitats 

extraescolars ja sigui de caire esportiu o cultural. Entre els 14 i els 

18 anys els joves perden interès en participar en activitats

dirigides. 

Molts joves, especialment majors de 18 anys ja assumeixen que 

el seu temps d’oci i lleure el desenvolupen fora de Sant Cugat. 

Això, per una franja d’edat on ja hi ha una major autonomia i 

capacitat de mobilitat no és tant problemàtic com per als 

adolescents. En general, no hi ha massa adolescents al carrer o 

les places, com potser sí que succeeix en altres municipis. En 

canvi, en cap de setmana, es percep un ús més intensiu 

d’aquestes zones i espais públics, i els propis joves assenyalen 

que una de les principals activitats de lleure de cap de setmana en 

aquesta edat és quedar amb els amics i passejar per la ciutat. A 

mesura que els joves consultats són més grans, s’afegeix la 

realització d’activitats culturals o les sortides de cap de setmana 

entre les seves preferències de lleure. 
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Promocionar l’ús cívic de l’espai públic de lleure i oci adreçat als i a les adolescents, millorant l’espai 
públic i dinamitzant el seu ús.�
�"#�$�%����
S’impulsarà la creació de la figura del dinamitzador juvenil a  l’espai lliure de manera que es crei un 
canal més de contacte amb els i les joves adolescents, detectar-ne les necessitats i promoure 
iniciatives de lleure a l’espai públic que siguin respectuoses amb l’entorn i potenciïn valors positius 
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Promocionar l’ús cívic de l’espai públic de lleure i oci adreçat als i a les adolescents, millorant l’espai 
públic i dinamitzant el seu ús.�
�"#�$�%����
Es convidarà als agents generadors d’activitats adreçades a adolescents (cultura, esports, entitats, etc.) 
a que programin i organitzin algunes d’aquestes activitats als espais públics de la ciutat per tal de 
potenciar-ne el seu ús. 
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Promocionar l’ús cívic de l’espai públic de lleure i oci adreçat als i a les adolescents, millorant l’espai 
públic i dinamitzant el seu ús�
�"#�$�%����
S’impulsarà una revisió i adequació dels diferents espais públics de la ciutat per tal que aquests espais 
estiguin també condicionats per als i a les joves adolescents, tot identificant els elements de mobiliari 
urbà necessari, usos, etc. Així mateix caldrà fomentar el civisme  i el bon ús d’aquestes instal·lacions. 
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EIX 3  GAUDIR A SANT CUGAT                                            
ÀMBIT D'INTERVENCIÓ 3:  LLEURE                                            

  PRIORITAT 
 
TEMPORITZACIÓ EDAT PRIORITÀRIA AMB QUI COOPERAR 
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3.3.1 Introduir  el dinamitzador de l’espai lliure                                     
3.3.2 Programació d’activitats als espais lliures                                     
3.3.3 Revisió i adequació dels espais lliures                                     
 

Nota: Pel que fa als diferents departaments implicats en cada actuació s’ha distingit: el departament que lidera          i els departaments que participen o col·laboren   
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6- IMPLEMENTACIÓ DEL PLA 

LOCAL DE JOVENTUT 
 

ESTRUCTURA ORGANITZATIVA  

 

L’estructura organitzativa del Pla es configura per tal de dissenyar i ordenar les polítiques de 

joventut de Sant Cugat partint dels principis i criteris de transversalitat i participació. 

 

Aquest repte es concreta en diferents nivells de treball: 
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Nivell polític 

 

• Ple municipal  

El Ple municipal és el màxim òrgan de decisió del Pla Local de Joventut. Està format per: 

alcalde/ssa-president/a, regidors/es de l’equip de govern i regidors/es de l’oposició  

 

• Junta de Govern Local 

Formada per l’alcalde/ssa-president/a i els tinents d’alcalde i la presència de l’interventor i 

la secretaria municipal. 

 

• Regidoria de joventut  

El lideratge polític del PLJ correspon a la Regidoria de Joventut, que estableix amb la resta 

de regidories una política de joventut transversal a tota l’organització municipal, amb una 

definició clara de les directrius d’acció en aquest àmbit i un treball transversal coordinat. El 

conjunt de les polítiques municipals destinades a la joventut, per tant, es desenvolupen des 

de cada regidoria: educació, serveis socials, esports, cultura, etc. i és des d’aquests àmbits 

des d’on s’executen.  

 

Nivell tècnic 

 

• Equip tècnic de joventut 

El referent tècnic de joventut són els tècnics de joventut, com a professionals de 

referència per garantir que s’incorpora la perspectiva jove i es tira endavant el PLJ.  

 

• Comissió interdepartamental 

De la mateixa manera que en el nivell polític, en últim terme bona part de les accions 

adreçades als joves es desenvolupen des de cada departament: educació, cultura, 

esport, serveis socials, etc. Per aquest motiu es constituirà una  comissió tècnica 

interdepartamental per fer el seguiment anual de les actuacions recollides al Pla. La 

Taula tècnica s’ha de reunir com a mínim una vegada a l’any. 

 

Nivell de joves: 

 

• Consell de joves 13/16 

El consell de joves 13/16 serà un espai de  referència per contrastar i fer el seguiment 

de les actuacions adreçades als joves adolescents 

• Fòrum jove 

El Fòrum jove serà una trobada anual oberta, on es convocaran a entitats juvenils, 

joventuts de partits polítics i joves interessats en fer el seguiment de les actuacions del 

PLJ. 
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Els participants concrets a tots tres nivells de treball, es definiran de forma “adhoc” en funció 

dels agents actius i existents en cada moment (es tindran en compte una possible reordenació 

de regidories, de les unitats de treball o la creació d’un Consell Local de Joves, per exemple).  

 

 

RECURSOS ECONÒMICS i TÈCNICS 
 

Els recursos que l’Ajuntament de Sant Cugat destina al desenvolupament de les polítiques de 
joventut són amplis i diversos. 

 

D’una banda a nivell tècnic, els recursos humans disponibles són: 

 
Equip de joventut: 
  

A.      Personal de l’Ajuntament 
  

o Cap de Servei de Cultura i Joventut. 33% de dedicació. 

o Tècnic de Joventut. 80% de dedicació. 

o Tècnica auxiliar de Joventut. 100% de dedicació 

  

B.      Personal extern 

o Informador/a Juvenil del SIJ/Oficina jove (1 a TorreBlanca) 

o Dinamitzadors (1,5 a TorreBlanca) 

o Dinamitzador musical (0,5 a TorreBlanca) 

o Referent de centre (0,5 a TorreBlanca) 

  
 

D’una altra banda, els recursos econòmics que es destinen a les polítiques de joventut són la 

suma, d’una banda, del pressupost de la Regidoria de Joventut i, d’una altra banda, els 

recursos que destinen altres àrees a actuacions adreçades als i les joves. 

 

Una aproximació als recursos disponibles durant l’any 2014 és la següent: 

 

Any 2014 

• Pressupost  global de l’Ajuntament de Sant Cugat (sense comptar organismes 
autònoms): 122.769.225,19 € 

 
• Pressupost de la unitat de Joventut: 367.081,75 € 
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La dificultat per establir amb certesa un pressupost específic per la implementació del PLJ 

depèn de diversos factors. D’una part, hi ha diverses actuacions que no tenen un cost concret 

de capítol 2, sinó que són reorientacions o tasques que s’assumeixen amb costos parcials de 

personal. D’altres aspectes, són costos que estan englobats en serveis o programes més 

generals i que és molt difícil determinar els percentatges que es podrien imputar al PLJ. Per 

últim, un tercer aspecte que caldria considerar és que una part de les mesures noves s’enuncia 

al PLJ però que s’ha de definir l’abast de la seva implementació. 

 

Així doncs, i a nivell general, podem referir-nos als costos en capítol 1 de personal lligat als 

serveis i programes propis de Joventut, al personal i programes desenvolupats des d’altres 

serveis, o des del propi, de caràcter més ampli però que engloba actuacions en matèria de 

Joventut i, per últim, d’algunes actuacions més concretades i pròpies del Servei de Cultura i 

Joventut. 

 

Amb caràcter anual i si tenim en compte tot el que s’ha comentat anteriorment, el que sí que es 

pot avançar és que la despesa inicial contemplada i que depèn del Servei de Cultura i Joventut 

per al desenvolupament de programes específics de Joventut està a l’entorn dels 140.000 

EUR. 

 

A partir d’aquí ja es tracta d’aproximacions. Per exemple, es podrien considerar uns 1000.000 

EUR anuals més provinents de la gestió de la xarxa de centres culturals polivalents per la 

gestió del personal de l’Ohficina Jove, gestió d’espais, de comunicació, etc, relacionats amb el 

Casal TorreBlanca. O bé, uns 100.000 EUR més si apliquem un percentatge al suport 

econòmic que es dona a les entitats pel desenvolupament de les seves activitats a través del 

convenis específics amb entitats i de la convocatòria anual de subvencions per concurrència 

pública. 

 

I amb tot això, la implementació del PLJ, sempre estarà pendent de la disponibilitat econòmica 

que marqui anualment el pressupost municipal.     
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SEGUIMENT I AVALUACIÓ  

 

L’avaluació és una eina necessària per saber quin és el nivell d’impacte que ha tingut el Pla  

globalment, però també cadascuna de les actuacions de tots els programes que el conformen. 

Més concretament, avaluar un Pla Local de Joventut vol dir emetre judicis de valor sobre 

diversos aspectes d’aquest Pla: la seva utilitat, la seva efectivitat, la seva eficiència, la seva 

cobertura, etc.  

 

A fi de fer polítiques de joventut de qualitat, adaptades als joves, proactives, diverses, flexibles i 

innovadores, cal introduir la pràctica de l’avaluació a les polítiques de joventut que duen a 

terme tots els agents implicats. Quan parlem d’avaluació, entenem una planificació de l’eina 

que vagi més enllà dels mecanismes tradicionals per analitzar si s’han assolit els objectius 

fixats. Hem d’observar el perquè i les causes que han fet que s’assolissin o no els objectius. 

Avaluar significa millorar els projectes i les actuacions, i implica transformació i canvi dels 

aspectes que sigui necessari (organització, professionals, recursos...). 

 

Així doncs l’avaluació ha de servir per: 

 

• Facilitar la presa de decisions (amb uns criteris treballats).  

• Millorar el coneixement de la intervenció que duem a terme.  

• Explicar millor el que fem i per què (comunicar).  

• Justificar les despeses i millorar la distribució de recursos.  

• Motivar el treball del dia a dia (tenir perspectiva).  

• No perdre de vista el sentit d’allò que fem (finalitat última).  

• Treballar amb una actitud pro-activa i no reactiva davant de la realitat dels joves.  

• Millorar els programes i les actuacions.  

Per això apostem per fer un avaluació continua i compartida on l’anàlisi de la informació i els 

judicis de valor els fan diferents agents del municipi, i s’intenta trobar una conclusió que integri 

les diferents visions. Entenem que és l’opció que millor garanteix la implicació de joves, entitats 

i professionals en el Pla Local de Joventut i permet minimitzar els focus d’oposició als projectes 

i treure a la llum els conflictes latents, perquè l’objectiu és integrar-los al Pla. 
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Hi ha molts aspectes del Pla Local de Joventut que es podrien avaluar. Volem però que la 

nostra avaluació sigui realista i eficient per la qual cosa hem prioritzat alguns temes i algunes 

metodologies per desenvolupar-les. 

 

 

 

Grau d’implicació i participació:  

- El grau d’implicació i participació dels diferents agents en cadascuna de les accions és 

un aspecte interessant a tenir en compte. En aquest sentit, ens referim tant a la 

participació dels agents encarregats de desenvolupar aquelles actuacions, com el grau 

de participació i resposta dels joves destinataris.  

Grau de transversalitat 

- Atès que entenem el PLJ com un projecte transversal, caldrà avaluar en quina mesura 

aquesta transversalitat ha estat incorporada i assumida pels diferents serveis. Això 

significarà avaluar els respectius lideratges que les actuacions recollides al Pla 

estableix, però també en quina mesura el servei de joventut és tingut en compte per 

part del conjunt de l’organització municipal.  

 

Grau d’impacte de les accions 

- La finalitat última del PLJ és millorar la qualitat de vida dels i les joves de Sant Cugat. 

Caldrà avaluar per tant l’impacte de cadascuna de les accions i analitzar en quina 

mesura aquestes milloren o no la situació de partida. 
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Grau d’acompliment dels objectius fixats 

- Els objectius del PLJ per cada àmbit dibuixen unes prioritats a les que es vol donar 

resposta en els propers anys. Caldrà avaluar si les accions que s’han concretat 

permeten avançar cap a l’assoliment d’aquests objectius, en quina mesura han assolit 

els resultats, etc.  

 

El seguiment i avaluació del Pla Local de Joventut es farà en els diferents nivells de 

responsabilitat i tenint en compte la pròpia estructura organitzativa. Per tant, es crearan espais 

de seguiment en els diferents nivells:  

 

 

 

Tècnicament i de forma anual, s’elaborarà un informe de seguiment i avaluació del Pla Local de 

Joventut que es farà a partir dels indicadors quantitatius definits al Pla i de breus memòries 

valoratives fetes a partir d’informes i entrevistes amb els agents encarregats de desenvolupar 

les actuacions previstes al PLJ. Aquest document tècnic de valoració s’elevarà als tres espais 

esmentats (polític, tècnic i ciutadà) per al seu coneixement i actuacions que s’esdevinguin.    
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7-  ANNEX 
 

El context territorial i social de Sant Cugat del Vallès 

 

Sant Cugat està ubicat en la comarca del Vallès Occidental i limita amb els municipis de 

Barcelona, Cerdanyola del Vallès, Rubí, Molins de Rei, El Papiol i Sant Quirze del Vallès. El 

municipi s’estructura en diferents zones, amb una zona Centre amb un continu urbà amb 

diferents barris (nucli antic, Coll Favà, Eixample Sud, etc.); i quatre barris, Mira-sol, Valldoreix, 

Les Planes i La Floresta. Administrativament, Valldoreix és una entidad municipal 

descentralizada de Sant Cugat del Vallés. 

  

 

Plànol del municipi i els municipis de l’entorn 

Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Sant Cugat del Vallès té una població de 87.399 l’any 2014 en un terme municipal amb una 

superfície de 48.23 km2, i per tant, té una densitat de 1.812 habitants/km2. 

El centre de la ciutat aglutina la majoria de residents, seguit de Mira-sol, Valldoreix, la Floresta i 

finalment Les Planes:  
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Barri Població 

Centre 59.590 

Mira-sol 13.859 

Valldoreix 8.103 

La Floresta 4.548 

Les Planes 1.299 

 

Sant Cugat presenta un creixement important de la seva població, fruit d’un important nombre 

de naixaments, 1016 el 2011, 965 el 2012, unes menors defuncions, i un important nombre de 

persones nouvingudes d’altres zones del territori nacional. 

El creixement de la població anual acumulatiu entre els anys 2002 i 2012 va ser d’un 9.15 %. 

L’any 2011, l’edat mitjana de la població era de 37.3 anys, mentre que l’edat mitjana a la 

comarca del Vallès Occidental és de 39.36, i a Catalunya 41.24 anys. Al gener de 2012 només 

el 14.41% de la població era nascuda a Sant Cugat del Vallès, fet que posa de manifest una 

característica molt significativa d’aquesta ciutat, i és l’alt volum i percentatge de població 

nouvinguda d’altres zones del territori nacional, perquè la població estrangera tampoc suposa 

un percentatge gaire elevat, un 13% com veurem més endavant, a la Comarca del Vallès 

Occidental el percentatge és del 11.5% i a Catalunya del 15.7%. Aquests fets, junt a un 

important nombre de naixaments, 1016 el 2011, i unes menors defuncions, 422 el mateix 2011, 

expliquen l’important creixement poblacional de Sant Cugat del Vallès en els darrers anys. 

Si analitzem les dades demogràfiques actuals, podem observar la següent distribució 

poblacional per franges d’edat l’any 2014: 

�
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Si observem les unitats familiars per barris podem comprovar com la gran majoria es concentre 

en el Nucli, amb 20.894 famílies, en segon lloc, a molta distància Mira-sol (4.386), i Valldoreix 

(2.447). Finalment, hi ha La Floresta (1.590) i Les Planes (456) que tot i tenir una gran extensió 

tenen una població molt menor. 

 

Unitats familiars per barri. Elaboració pròpia 

Respecte a la població estrangera resident al municipi, un 13% de la població total, podem 

considerar-la un percentatge relativament baix en comparació amb altres municipis. Tanmateix, 

el que destaca de manera especial de Sant Cugat del Vallès és la gran quantitat de 

nacionalitats de les persones que hi viuen, en concret 112 nacionalitats. 
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% de població estrangera per continents 

Font: Diputació de Barcelona, 2012 

Si agrupem en els 5 grans grups d’edats diferenciant entre: infants, adolescents, joves, adults i 

gent gran obtenim la següent distribució: 

 

EDAT HOMES DONES TOTAL % del total 

MENORS 12 7.899 8.055 15.954 18,48 

13 A 18 
ANYS 

3.355 2.921 6.276 7,27 

19 A 35 
ANYS 

8.610 9.289 17.899 20,73 

36 A 65 
ANYS 

18.162 18.607 36.769 42,59 

66 A FINAL 4.105 5.322 9.427 10,92 

Total 42.131 44.194 86.325 100 

Font: Padró Municipal de Sant Cugat del Vallès, 2012 

Si observem l’evolució de la població jove (de 15 a 29 anys) des de l’any 1997 a l’any  2013 

podem comprovar que si bé el nombre de joves ha augmentat, el percentatge de joves 

respecte el total de la població ha disminuït en tant que la població total ha augmentat en major 

mesura. És a dir, si bé el nombre de joves ha augmentat significativament, el % d’aquests 

respecte la població total ha disminuït, com podem veure en el gràfic següent. 
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Font: Padró Municipal de Sant Cugat del Vallès, 2014 

 

 

Font: Padró Municipal de Sant Cugat del Vallès, 2014 

La tendència al creixement de la població de Sant Cugat del Vallès tenint en compte les edats 

dels nous residents (normalment per sobre dels 30 anys), també minimitza l’impacte d’aquest 

creixement, com podem observar en el següent gràfic. 
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Font: Padró Municipal de Sant Cugat del Vallès, 2014 

En el quadre següent observem l’evolució de la població jove distribuïda en franges de 5 anys. 

  1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 

De 15 a 19 anys 3453 3480 3548 3675 3870 4308 4771 5091 5196 

De 20 a 24 anys 4055 3991 3972 4004 3972 4106 4153 4258 4425 

De 25 a 29 anys 4043 4508 4753 4876 4702 4707 4881 4637 4592 

Total 15 a 29 
anys 

11551 11979 12273 12555 12544 13121 13805 13986 14213 

Total Municipi 50737 57094 63165 68944 73141 77450 81966 85006 87360 

% joves  

respecte total 

22,76% 20,98% 19,43% 18,21% 17,15% 16,94% 16,84% 16,45% 16,26% 

 

Font: Padró Municipal de Sant Cugat del Vallès, 2014 

Com podem veure clarament en el gràfic següent, la tendència és que cada vegada hi ha més 

joves amb menys edat, és a dir, de 15 a 19 anys, respecte els joves de 25 a 29 anys.  
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Font: Padró Municipal de Sant Cugat del Vallès, 2014 

Cal observar que la tendència de la població jove en els propers anys creixerà de manera 

important, en tant que les franges de 10 a 14 anys, i de 5 a 9 comporten un nombre superior a 

les franges de 25 a 29 i de 20 a 24 anys com hem pogut comprovar en la piramide d’edats. Per 

tant, el volum total de joves, de 15 a 29 anys augmentarà d’una manera important durant els 

pròxims 10 anys. 

A més de l’increment dels infants i adolescents de la ciutat, també cal tenir en compte l’evolució 

de les baixes de joves a la ciutat. En la següent Taula i Gràfic, es pot observar aquesta 

evolució des del 2003 al 2013. 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Homes 219 250 258 241 207 182 179 254 262 208 182 

Dones 313 309 300 283 282 231 134 253 244 229 192 

Total 532 559 558 524 489 413 313 507 506 437 374 

Font: Padró Municipal de Sant Cugat del Vallès, 2014 
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Font: Padró Municipal de Sant Cugat del Vallès, 2014 

Si analitzem on han anat aquests joves de 15 a 29 anys podem comprovar que la majoria han 

anat a la resta de la província de Barcelona, i en menor mesura a la resta de l’Estat. 

 

Font: Padró Municipal de Sant Cugat del Vallès, 2014 

 

 



4��

�

 

  Província 
Barcelona 

Província 
Girona 

Província 
Tarragona 

Província 
Lleida 

Resta 
de 
l’Estat 

Europa América 
Central i 
Sud 

África Asia Total 

Homes 127 5 3 5 30 1 9 1 1 182 

Dones 117 6 2 1 41 4 13 3 2 189 

Total 244 11 5 6 71 5 22 4 3 371 

 

Font: Padró Municipal de Sant Cugat del Vallès, 2014 

Si observem la nacionalitat dels joves de Sant Cugat podem comprovar en la següent Taula 

com la distribució dels joves per nacionalitats és molt similar a la dels adults, amb un 45% que 

són catalans, un 42% de la resta de l’estat, i un 12% estrangers, recordem que del total de la 

població un 13% és població estrangera. 

 

  Catalans Resta de l'estat Estranger
s 

Total 

15-19 2277 2343 590 5210 

20-24 2225 1669 539 4433 

25-29 1980 2035 621 4636 

Total 15-29 6482 6047 1750 14279 

Població total 41279 39092 7208 87579 

% de joves respecte el total 
de la població 

15,70% 15,46% 24,27% 16,30% 

% de joves ... respecte el 
total de joves 

45,39% 42,34% 12,25% 100% 

Font: Padró Municipal de Sant Cugat del Vallès, 2014 

 

Gràficament podem comprovar com la distribució per franges d’edat és relativament similar, 

amb una distribució equilibrada entre joves catalans i de la resta de l’estat, i en menor mesura 

joves estrangers. Si bé, podem comprovar com el 24% de la població estrangera de Sant Cugat 

és jove. 
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Font: Padró Municipal de Sant Cugat del Vallès, 2014 

Com es percep la ciutat? 

 

• El Pla Local d’Infància i Adolescència (PLIA) recull que la percepció general, de Sant 

Cugat és d’una ciutat molt acollidora i agradable per viure. Hi ha presència de moltes 

famílies amb un bon poder adquisitiu i benestar, tot i que l’alt cost de viure a Sant Cugat, 

sobretot pel cost de l’habitatge, provoca que algunes famílies acaben marxant a altres 

municipis de l’entorn com Rubí o Cerdanyola. 

 

• La percepció dels joves consultats entorn la ciutat és coincident i destaquen la tranquilitat 

de la ciutat i la qualitat dels serveis i equipaments de que disposen. Com a contrapunt els 

joves més grans, assenyalen la preocupació pel preu de l’habitatge i malgrat els agradaria 

poder viure en un futur a Sant Cugat manifesten els seus dubtes de que ho puguin arribar 

a fer. 
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Els tres eixos de treball del Pla Local de Joventut 

 

El Pla Local de Joventut de Sant Cugat del Vallès ha centrat el seu esforç en analitzar tres 

aspectes fonamentals de la vida dels i les joves de Sant Cugat: 

� L’emancipació dels i les joves 

� Cultura, oci i temps lliure adoelscent 

� La informació i la participació jove 

 

L’emancipació dels i les joves de Sant Cugat 

 

Els processos de transició cap a la vida adulta han de permetre la persona jove dotar-se dels 

recursos i habilitats necessaris per poder desenvolupar un projecte de vida autònom. En aquest 

procés d’emancipació dels i les joves destaquen tres aspectes fonamentals: 

� L’educació i formació dels joves 

� L’ocupació i treball dels i les joves 

� L’accés a l’habitatge 

L’educació ocupa un paper fonamental en el desenvolupament de les oportunitats presents i 

futures de la persona. D’una banda la tria d’uns o altres estudis i els resultats acadèmics són 

elements que determinaran les oportunitats dels i les joves en el món laboral; de l’altra, i més 

enllà de l’ensenyament formal, l’educació integral de la persona incorpora l’aprenentatge 

d’habilitats i actituds que sumen d’una manera especialment significativa en la configuració de 

les identitats i el seu desenvolupament personal. 

Així mateix, l’esfera laboral esdevé element central en la configuració de les identitats socials i 

en les trajectòries d’emancipació de les persones joves. L’inici de l’activitat laboral i 

l’ocupabilitat i la qualitat del treball són dimensions estratègiques en la transició laboral de les 

persones joves. 

Finalment, el procés de transició domiciliària, abandonar la casa de la família i establir-se en 

una nova llar, esdevé una etapa cabdal en la transició cap a la vida adulta. De fet, es percep 

com el punt de culminació en el procés d’emancipació de les persones joves. Tot i considerar 

que el procés d’emancipació inclou altres dimensions que van més enllà de 

l’establiment de la pròpia llar, no deixa de ser significatiu el fet que l’accés a l’habitatge 

a partir del qual s’articula el procés d’emancipació residencial juga un paper protagonista. En 

aquesta línia, l’habitatge, i en concret l’accés a l’habitatge, és un aspecte fonamental en les 

transicions juvenils i per tant esdevé un paper destacat en el conjunt de polítiques 

d’emancipació juvenil. 
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La formació i educació dels i les joves de Sant Cugat 
L'Educació Secundària Obligatòria (ESO) comprèn dels 12 als 16 anys d'edat. Un cop 

finalitzada, l’alumne pot optar per cursar o bé Batxillerat, que consta de dos cursos acadèmics 

i s'imparteixen a partir dels 16 anys d'edat; o bé Cicles Formatius de Grau Mitjà, que capaciten 

els alumnes per al desenvolupament de diverses professions. En tots dos casos per accedir-hi 

cal estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària. En acabar aquests estudis, 

l’alumnat rep un títol que els permet accedir als Cicles Formatius de Grau Superior, i en el 

cas del títol de Batxiller possibilita la continuïtat dels estudis acadèmics a la Universitat.  

A Sant Cugat, l’educació secundària obligatòria s’ofereix en els següents centres públics, 

concertats i privats:  

Educació secundària 

 

Pública 

 

Concertada 

 

Privada 

 

Institut Angeleta Ferrer i Sensat 

Institut Arnau Cadell 

Institut Joaquima Pla i Farrerras 

 Institut Leonardo da Vinci 

 Institut Centre d’Alt Rendiment 

Esportiu (CAR) 

 

 

La Farga,  

Pureza de Maria  

Avenç  

Thau Sant Cugat 

Viaró 

El Pinar 

Santa Isabel 

Àgora Centre d'Estudis 

Hatikva 

Europa International School 
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L’educació postobligatòria distribueix la seva oferta de la següent manera:  

 

 
Batxillerat 

 

 
Cicles formatius de grau 

mig 

 
Curs d’accés a 

cicles formatius de 
grau superior 

 
Cicles formatius de 

grau superior 

Públic 
 Institut Angeleta Ferrer i 

Sensat 
 Institut Arnau Cadell 

Institut Joaquima Pla i 
Farrerras  
Institut Leonardo da Vinci 
 

 Institut Leonardo da Vinci 
 Institut Centre d’Alt 

Rendiment Esportiu (CAR) 

 Institut Leonardo da 
Vinci 

 Institut Leonardo da 
Vinci 

 Institut Centre d’Alt 
Rendiment Esportiu 
(CAR) 

Concertat 
 Col·legi La Farga 
 Col·legi Pureza de Maria 
 Col·legi Viaró 
 El Pinar 
  

 El Pinar   El El Pinar  El Pinar 
  

 Privat 
 Europa International School 
 Àgora Centre d'Estudis 
 Esart Centre d’Estudis 

     Escola Superior de 
Negocis 

 Escola Superior d’Art 
 

Si observem al detall l’oferta dels cicles formatius del sistema educatiu de Sant Cugat del 

Vallès,  es centra en els àmbits sanitari, educatiu, administratiu - financer, telecomunicacions i 

urbanístic - constructiu. A més, el CAR, centre esportiu, vincula la seva oferta de formació a 

l’activitat esportiva.  

 

Cicle Centre Estudis 

Col·legi El Pinar de Nuestra Señora - Gestió Administrativa 
- Cures auxiliar d' Infermeria 

Institut Leonardo da Vinci -Gestió administrativa 
-Instal·lacions de telecomunicació 

 

 

Cicles Formatius de 
Grau Mitjà 
 Institut Centre d’Alt Rendiment 

Esportiu (CAR) 
- Conducció d’activitats 
fisicoesportives en el medi 

Natural. 

Col·legi El Pinar de Nuestra Señora - Documentació Sanitària (No 
concertat) 
 - Educador Infantil Superior      

 - Anatomia Patològica i Citologia 

 

 

 

 Institut Leonardo da Vinci 
  

- Administració i finances 
-Sistemes de telecomunicació i 
informàtics 

�
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 -Desenvolupament i aplicació de 
projectes de construcció 
 -Desenvolupament de projectes 
urbanístics i operacions 
topogràfiques 

Institut Centre d’Alt Rendiment 
Esportiu (CAR) 

-Animació d’activitats físiques i 
esportives 

 

 

 

Cicles Formatius de  

Grau Superior 
 

Escola Superior de Negocis -Gestió Comercial i Màrqueting, 
Comerç Internacional i Administració 
i Finances 

 

La matriculació en educació secundària obligatòria de les escoles concertades és d’un 46.3%, 

seguida de les escoles públiques amb un 38.8% i en les escoles privades del municipi amb un 

14.8%. En canvi, en l’educació secundària postobligatoria el percentatge dels instituts públics 

augmenta fins a un 58%, seguit d’un 32.2 % en la concertada i un pràcticament similar 15 % en 

la privada.   

 

  Total Alumnes Escola Pública Escola Concertada Escola Privada 

TOTAL ALUMNES 19322 100,0% 8043 41,6% 7354 38,1% 3925 20,3% 

Educació Secundària 

 Obligatòria 

4496 23,3% 1746 38,8% 2083 46,3% 667 14,8% 

Educació Secundària 

Postobligatòria 

2235 11,6% 1301 58,2% 720 32,2% 214 9,6% 

Batxillerats 1431 7,4% 717 50,1% 500 34,9% 214 15,0% 

CFGM 317 1,6% 267 84,2% 50 15,8% 0 0,0% 

CFGS 487 2,5% 317 65,1% 170 34,9% 0 0,0% 

 

Del total d’alumnes en educació postobligatòria, aproximadament un 25% està estudiant els 

cicles de grau mig o superior, la majoria en l’oferta pública.  

 Com es valora l’oferta escolar i els centres d’ensenyament?  
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• El PLIA assenyala que la comunitat escolar valora positivament la quantitat i varietat de 

centres educatius a Sant Cugat, tant de centres públics, com de concertats i privats. 

Aquesta diversitat dóna més possibilitats d’escollir escola i dóna resposta a totes les 

famílies, tret característic de Sant Cugat del Vallès front a altres poblacions.  Des dels 

referents dels serveis municipals, assenyalen que així com perceben una bona valoració i 

confiança de les escoles bressol i les escoles de primària apunten una certa desconfiança 

cap als instituts públics, percebent un flux d’alumnat cap als centres concertats en la 

secundària, malgrat els excel·lents equipaments i professorat. 

• Des de l’àmbit polític a l’oposició preocupa les diferències que es poden produir a l’escola 

pública i l’escola privada sobre tot pel que fa del salt de primària a secundària. Es valora 

que el canvi per nens de 12 anys és un canvi massa brusc i preucupa que així com 

l’escola privada va evolucionants no ho faci també l’escola pública. 

 

Respecte a l’escolarització, Sant Cugat del Vallès compta amb dues zones escolars, A i B, amb 

els següents centres a cada zona:  

 

 Ensenyament públic 
secundària 

Ensenyament 
concertat secundària  

ZONA A Arnau Cadell 

Leonardo da Vinci 

 

ZONA B Angeleta Ferrer 

Joaquima Pla Farreras 

Pureza de Maria 

Santa Isabel 

Viarò 

La distribució de les escoles públiques i concertades en el municipi s’observa en el següent 

plànol:  
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Escoles concertades     Escoles públiques 

Font: www.santcugat.cat 

Com és la distribució dels alumnes en els centres de secundària?  

 

• El PLIA indica que la distribució en els instituts es valora més equitativa que a primària, ja 

que l’assignació de centre ve determinada segons el centre de primària de procedència. 

Tot i això, des de les associacions de pares i mares consultades, es percep una certa 

fugida dels adolescents cap a Barcelona a l’hora de fer el Batxillerat i els cicles formatius. 

Aquest fet s’atribueix, tant a un dèficit d’oferta al municipi, amb una manca d’oferta 

concreta de cicles formatius; com al trasllat obligatori de la secundària obligatòria i la seva 

extensió del batxillerat d’alguns centres, que només la tenen a Barcelona, com és el cas 

de l’Escola THAU o Avenç o l’opció personal de l’adolescent i les seves famílies d’anar a 

estudiar a Barcelona. En tot cas, es considera que manca oferta de Batxillerat i Cicles 

Formatius a Sant Cugat del Vallès. De fet, preocupa si en els propers cursos, donat el 

creixement del número d’adolescents, hi haurà prou oferta en l’ensenyament de 

secundària. En aquesta línia, des de serveis educatius municipals es recorda que està 

pendent la construcció de la nova seu de l’Institut Leonardo, i si es porta a terme, és 

probable que creixi en una línea. 

 

 

Programa de qualificació professional inicial (PQPI) 

Sant Cugat del Vallès compta amb tres Programes de Qualificació Professional Inicial (PQPI) 

per donar resposta als nois i noies de 16 a 21 anys que no han obtingut el graduat en Educació 
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Secundària Obligatòria (ESO). Aquests programes ofereixen formació bàsica i formació 

professional que correspon a un primer nivell de qualificació.  Faciliten tant la incorporació al 

món laboral, com la continuació als Cicles de Formació Professional de Grau Mitjà (CFPGM), i 

també permeten obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria. 

L’objectiu d’aquesta línia de treball és recuperar aquests joves per a la formació professional. 

Per això es realitza un seguiment formatiu, i s’ofereix formació específica per capacitar en 

habilitats per a la recerca de feina i s’ofereixen pràctiques en empreses. 

Com es valoren els PQPI? 

 

• El PLIA recollia la necessitat dels tècnics de millorar la coordinació dels PQPI amb la resta 

de serveis que poden exercir o exerceixen aquest suport des d’altres equips, sobretot 

respecte a la rapidesa en la resposta i en l’acompanyament i seguiment de l’adolescent, 

tenint en compte que el curs únicament dura 9 mesos. Tot i això, es valora que l’òptim 

seria disposar d’un equip de suport propi de diferents disciplines: EAP, drogues, joves, 

salut, etc.   

 

• Des dels professionals dels PQPI es detecten mancances de l’alumnat en competències 

bàsiques. En aquest sentit, s’assenyala que, malgrat caldria reforçar aquests aspectes a 

primària, també s’hauria de donar resposta des de secundària a aquestes febleses. 

 

• Cal tenir present que aquest és un recurs comarcal i per tant també rep alumnes de fora 

de Sant Cugat. 

 

 

Taller Jove Natura 

El Taller Jove Natura, extensió del Centre Obert,  va dirigit als adolescents d’entre 12 i 16 anys. 

És un recurs socioeducatiu que persegueix afavorir la prevenció, la protecció i la promoció dels 

adolescents de famílies desfavorides socialment en un marc complementari al marc escolar. Es 

realitzen tallers, activitats intergrupals, sortides i activitats de lleure i es practiquen esports. 

S’han treballat els següents tallers: 

• Taller de reparació de Joguines amb 13 participants. 

• Taller de màgia amb 11 participants. 

• Taller de cuina amb 42 participants. 

• Taller d’esports amb 42 participants. 
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• Taller de cinema amb 11 participants. 

• Taller d’expressió en el lleure amb 11 participants. 

Durant l’any 2011 van participar un total de 42, dels quals 27 eren nois i 15 noies.  

Com es valora el Taller Jove Natura? 

 

• Els adolescents usuaris el valoren molt positivament.  Actualment hi ha llista d’espera, tot i 

que s’han ampliat les places. El nombre de candidats al taller és superior al de places 

disponibles, l’alt grau de retenció, la bona resposta dels nois/es als tallers i activitats 

proposades, i la participació dels pares en les activitats organitzades per a ells dins el 

marc del Taller Jove Natura, són indicadors de la utilitat d’aquest recurs de cara a introduir 

millores de caràcter socioeducatiu en el funcionament dels nois/es que participen en el 

projecte.  

 

 

Ensenyaments especialitzats artístics 

Escola Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny 

L'Escola Municipal d'Art de Sant Cugat del Vallès és un centre de titularitat municipal on 

s'imparteixen estudis de cicles formatius d'arts de la família del disseny gràfic amb titulació 

oficial de la Generalitat de Catalunya i estudis propis de tallers d'art amb certificat 

d'aprofitament i assistència. L’oferta formativa consta de:  

• Titulacions oficials Generalitat de Catalunya: cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.  

• Cicle de grau mitjà en Art final de Disseny Gràfic. 

• Cicle de grau superior de Gràfica Publicitària.  

• Cicle de grau superior d’Il·lustració.  

A més a més, ofereix formació pròpia amb tallers d'arts (pintura i dibuix, escultura, ceràmica) i 

monogràfics. 

Escola Municipal de Música i Conservatori Victòria dels Àngels 

L’Escola Municipal de Música Victoria dels Angels (EMMVA) i el Conservatori centren 

el projecte curricular en els ensenyaments que giren a l’entorn de les especialitats 

instrumentals, dins de l’àmbit de la música clàssica i contemporània. També es 

contempla el perfil professional del compositor amb la inclusió de l’Anàlisi musical els 

dos últims cursos del grau. 
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Serveis i programes municipals de suport a la formació  

Espais d'estudi per a joves 

Els Espais d'estudi per a joves són espais a disposició dels estudiants de Sant Cugat del 

Vallès, tots amb connexió Wi-Fi. Es regeixen per horaris especials durant èpoques concretes 

de l’any, majoritàriament coincidents amb els d’exàmens. Estan ubicats a diferents espais dels 

següents equipaments: Casal de Torreblanca (de dilluns a divendres: de 9 a 14 h i de 17 a 24 

h; dissabtes i diumenges: de 17 a 22 h); Xalet Negre (fins a 20 places), de dilluns a divendres: 

de 9 a 14 h i de 17 a 20.30 h; ESADE Sant Cugat del Vallès , dissabtes i diumenges: de 10 a 

24 hores en període d’examens.  

Biblioteques 

Sant Cugat del Vallès, té dues Biblioteques, la Biblioteca Central Gabriel Ferrater, ubicada al 

costat de l'Escola Municipal de Música i del Teatre-Auditori, i la Biblioteca de Mira-sol Marta 

Pessarrodona situada al complex Mira-sol Centre, al costat de l'estació de Mira-sol dels 

Ferrocarrils. 

 

 

Ubicació de les biblioteques en el municipi 

 

HORARIS 

Gabriel Ferrater Marta Pessarrodona 

Matins: de dimarts a divendres, de 10 a 14 h Matins: dimarts i dimecres, d'11 a 14 h 
Tardes: de dilluns a divendres, de 16 a 21 h 
Dissabtes: de 10 a 14 h 

-#.!#������
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Tardes: de dilluns a divendres, de 16 a 21 h 

Dissabtes: de 10 a 19 h 

Agost: de dilluns a divendres, de 10 a 14 h 

Agost: tancat 

 

Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Més enllà de les activitats puntuals, les biblioteques compten amb un nombre important 

d’usuaris joves. Així la biblioteca Gabriel Ferrater compta amb 6772 usuaris d’entre 15 i 24 

anys i la biblioteca Marta Pessarodona amb 281 usuaris joves de 15 a 24 anys. 

On estudien els joves? 

 

• La majoria de joves consultats afirmen que estudien a casa o a la biblioteca i en molt 

menor mesura al Casal de Torreblanca. Pel que fa a la biblioteca hi ha força acord en 

assenyalar que és molt petita i que manca espai ja que està molt plena i a més a més els 

més joves han de compartir espais amb els joves universitaris ja que no poden estar a la 

zona infantil. Bona part d’aquests joves adolescents troben a faltar espais per poder fer 

treballs en grup i malgrat es un servei que ofereix el Casal de Torreblanca no és un servei 

prou conegut. La imatge del Casal la vinculen més a la realització d’activitats d’oci com 

concerts, però no pas a la prestació de serveis d’aquest tipus. 

 

• També hi ha un gran acord en assenyalar que els horaris en que està oberta la biblioteca  

són insuficients. Tot i que existeix un conveni amb ESADE, alguns joves assenyalen que  

l’espai que cedeixen per estudi són zones de pas i que els joves de Sant Cugat continuen 

tenint limitat l’accés a la biblioteca d’ESADE. 

 

• Des de l’àmbit tècnic també es reforça la necessitat d’ampliar la biblioteca. Durant aquest 

curs s’ha percebut un increment en el seu ús com a espai de trobada dels adolescents. 

Aquest fet s’atribueix al canvi d’horari dels instituts i el tancament del bar del Casal de 

Torreblanca. Respecte a les visites dels centres d’ensenyament a la Biblioteca, es valora a 

nivell tècnic que costa que arribin els instituts públics. Es percep que la manca de 

transport pagat per desplaçar-se del centre escolar a la biblioteca pot ser un dels factors 

que influeix en aquesta baixa demanda dels instituts per anar a la Biblioteca. 

 

 

Orientació acadèmica i professional 
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L’orientació acadèmica als adolescents de Sant Cugat es vehicula principalment a través del 

Servei d’Informació Juvenil (SIJ) i del Pla de dinamització educativa. El SIJ ofereix un servei 

d’assessorament a dos nivells, un directe respecte qüestions senzilles amb atenció directa, i un 

altre assessorament més especialitzat amb entrevistes sobre orientació acadèmica i 

professional amb professionals experts en aquest àmbit.  

A més a més, en el marc del Pla de dinamització educativa s’ofereix Orientació acadèmica i 

professional amb diferents activitats:  

o Programa d'orientació acadèmica i professional. 

o Inicia un itinerari professional: els PQPI 

o La biotecnologia aplicada. Visita a l'empresa Roche Diagnòstics de Sant Cugat. 

També el bloc Coneguem la ciutat del mateix Pla contribueix a aquest coneixement de 

professions. 

Escola d’adults  

L’educació per a adults es vehicula principalment a través de les activitats d’aprenentatge de 

l’Escola d'Adults de Sant Cugat del Vallès. Hi poden participar totes les persones majors de 

18 anys i aquelles persones de 16 anys que vulguin preparar-se per a la prova d'accés a cicles 

formatius de grau mitjà. Ofereix: 

o Graduat educació secundària (GES).  

o Curs de preparació per a la prova d' accés als Cicles formatius de Grau Superior i Grau 

Mitjà.  

o Informàtica.  

o Anglès (nivell inicial).  

o Català i castellà per a nouvinguts.  

o Aprendre a llegir i escriure. 

Com són els processos de formació i transició al món laboral? 

• Des de l’àmbit tècnic es destaca que a Sant Cugat la població, en general, té un alt nivell 

d’estudis. Això es reflecteix amb l’alt nivell d’èxit escolar, o el que és el mateix l’escàs 

nombre de suspesos de l’ESO. Aquest fet es tradueix amb un alt índex de joves que 

estudien batxillerat i de fet s’observa que a Sant Cugat sembla que la única opció vàlida és 

estudiar batxillerat i anar a la universitat. En aquesta línia la formació professional està 

molt desacreditada a Sant Cugat, tot i que els cicles formatius estan força saturats. Tot i 

així, la crisi ha posat en valor els cicles formatius i ha generat una alta demanda i s’han 

realitzat campanyes de difusió dels cicles formatius importants a nivell de ciutat. Des de 

l’oposició polítuica també preocupa aquest desprestigi i es valora que la creació d’un 

agran centre de formacoó professional que fos nou i modern serviria per prestigiar aquesta 

formació i canviar aquestes percepcions. 
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• Els joves consultats també destaquen el bon nivell formatiu i la qualitat de l’oferta 

formativa de Sant Cugat. Entre la gent més jove (14-18 anys) destaquen que els motius 

pels quals estudien és per a forma-se com a persones, mentre que entre els joves 

consultats majors de 18 anys (18-29) pren més força l’accés a una feina com a principal 

motiu per continuar els estudis. 

• Tot i que hi ha una gran majoria de joves molt formats i amb famílies amb un alt poder 

adquisitiu, s’observa que el perfil dels joves de Sant Cugat és molt divers. En aquest 

sentit, tot i ser un percentatge molt baix els que suspenen l’ESO, aquests són els que més 

preocupen als serveis municipals. Tot i això per als joves que no acrediten la formació 

secundària obligatòria en el seu dia hi havia les Escoles Taller, i actualment hi ha els 

PQPI.  

• Finalment, s’observa que respecte el tema del foment de les polítiques formatives per a 

joves vinculades a l’accés al mercat laboral s’apunta que cal veure les noves  oportunitats 

que ofereixen les directrius i les ajudes europees. 

 

 

L’ocupació dels joves de Sant Cugat 
Servei d’Ocupació Municipal 

El Servei d'Ocupació Municipal (SOM) proporciona suport a les empreses (gestió d'ofertes de 

feina, formació, convenis de pràctiques i informació sobre ajuts a la contractació, entre 

d'altres) i suport a les persones (orientació professional, borsa de treball, formació ocupacional i 

contínua, programes de treball i formació). El SOM no gestiona l'oferta pública d'ocupació de 

l'Ajuntament de Sant Cugat. Els principals serveis del SOM són: 

 

• Borsa de Treball. És un servei gratuït que posa en contacte les empreses que 

busquen personal amb les persones que cerquen feina.  

 

• Assesorament per a la recerca de feina. S’ofereixen serveis individuals o 

grupals per definir els objectius, estratègies per aconseguir-los, i accions d’orientació i 

suport a la recerca. 

Si observem les dades d’atur de Sant Cugat per franges d’edat, podem observar com en 

nombres absoluts, els joves no són el col·lectiu més nombrós. Si bé hem de tenir en compte 

que les franges d’edat tampoc són equivalents en volum de persones i nombre d’anys de cada 

franja (menors de 25, de 25 a 44 i de 45 o més). 
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Font. Servei Municipal d’Ocupació 

 

A continuació es recullen les xifres absolutes dels anys 2011, 2012 i 2013 per edats i sexe. 

 

    2011 2012 2013 

Sexe Franja d’ edat Mar'11 Jun'11 Set'11 Des'11 Mar'12 Jun'12 Set'12 Des'12 Mar'13 Jun'13 Set'13 Des'13 

Menors de 25 133 100 117 100 120 106 97 99 101 95 102   

De 25 a 44 anys 1035 974 1004 1011 1013 980 1.053 1023 1058 938 953   

Home 

45 o més 804 814 843 855 901 915 949 967 993 948 989   

Menors de 25 110 96 125 117 101 83 87 78 68 65 89   

De 25 a 44 anys 1134 1126 1215 1180 1151 1152 1.216 1159 1099 1071 1.141   

Dona 

45 o més 808 798 820 854 894 929 1.015 1001 1013 1030 1.094   

Menors de 25 243 196 242 217 221 189 184 177 169 160 191   

De 25 a 44 anys 2169 2100 2219 2191 2164 2132 2269 2182 2157 2009 2094   

Total 

45 o més 1612 1612 1663 1709 1795 1844 1964 1968 2006 1978 2083   

 

Cal tenir en compte que la taxa d’atur de Sant Cugat és molt inferior a la de la mitjana 

de Catalunya o la resta de l’estat, com podem veure en la Taula següent. 
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Anys Aturats 2010 Aturats 2011 Aturats 2012 
Aturats 

2013 

TAXA 
ATUR 
2010 

TAXA 
ATUR 
2011 

TAXA 
ATUR 
2012 

TAXA 
ATUR 
2013 

MITJANES 
ANUALS 3.846,92 4.037,50 4.285,58 4.300,18 8,97% 9,41% 9,72% 9,73% 

         

 

Com és l’accés al món laboral dels joves? 

 

• Els tècnics municipals consultats reconeixen que el Servei d’Ocupació Municipal (SOM) no 

és un punt de referència pels joves de Sant Cugat a l’hora de buscar feina. Això es posa 

de manifest pels pocs joves apuntats al servei, tot i l’atur juvenil que hi ha al municipi. 

Aquest fet també es produeix amb el SOC (Servei d’Ocupació de Catalunya). Això 

s’atribueix al fet que aquests serveis no ofereixen  cap prestació a les persones que no 

han cotitzat, com és el cas de la majoria dels joves. A més, s’identifiquen com uns 

recursos aliens i institucionalitzats. A més, es reconeix que aquests serveis han prioritzat 

polítiques actives de recerca de feina per a un altre perfil d’usuaris, com ara persones que 

tenen persones o infants  a càrrec. Malgrat tot, el SOM, a través del Consell Comarcal ha 

ofert dos programes específics per a joves, on en les primeres reunions informatives hi ha 

assistit uns 15 joves. 

 

• En el passat, el SOM disposava d’un programa específic que es denominava “Som Joves” 

però s’apunta que tampoc responia a les necessitats dels joves i per això es va deixar 

d’oferir. També s’havia organitzat algun taller específic destinat als joves. En aquest sentit, 

es reconeix que quan es genera un servei per a joves no se sap com accedir als joves. Tot 

i que es fa una difusió general la sensació és que costa arribar als joves. Per això s’apunta 

que la futura Oficina Jove pot ser una oportunitat en aquest sentit. 

 

• Per la seva banda els joves consultats assenyalen que a Sant Cugat hi ha molta gent jove 

molt preparada i amb estudis universitaris i malgrat tot tenen dificultats per trobar feina.  

Els canals que fan servir majoritariament són sobre tot  internet, els propis contactes a la 

universitat i en menor mesura les ETT, l’ajuntament, o el Tot Sant Cugat.  

 

• Pel que fa al SOM es comenta que abans sí que tenia una part especificament  adreçada 

al col·lectiu juvenil i es va perdre. Hi ha qui considera que caldria descentralitzar el servei i 

reestructurar-lo per donar un millor servei. Un altra proposta que es podria tenir en compte 
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és la creació d’un portal d’ofertes i demandes de feines per a joves que ajudés a 

centralitzar la informació sobre possibles ocupacions. 

 

•  Des dels partits polítics a l’oposició es valora que la formació ocupacional  que s’oferta 

actualment no s’ajusta a les necessitats del mercat laboral de la ciutat, que el SOM no 

dóna resposat a les necessitats dels joves i que no acaba de funiconar prou bé. També es 

comenta que l’ajuntament va aprovar un pla de xoc contra l’atur juvenil i que l’ajunatemnt 

hauria de donar exemple en les contractacions que impulsi, establint unes condicions 

laborals justes. 

  

 

 

 



Atur registrat a Sant Cugat el novembre de 2013 per nivell d’estudis i franges d’edat i sexe  Sexe Edat 

Sense 
estudis 

Estudis 
primaris 

incomplets 

Estudis 
primaris 

complets 

Programes 
de formació 

professional - 
Estudis 

secundaris 

Educació 
general - 

Estudis 
Secundaris 

Tècnics-
professionals 

superiors - 
Estudis post-

secundaris 

Universitaris 
primer cicle - 
Estudis post-

secundaris 

Universitaris 
segon i tercer 
cicle - Estudis 

post-
secundaris 

Altres 
estudis post-

secundaris 

Total  

Menors de 
20 

1 1 2 1 16 0 0 0 0 21  

De 20 a 24 0 2 2 11 45 12 1 8 0 81  

De 25 a 29 0 1 3 16 93 14 12 25 0 164  

De 30 a 34 1 4 7 14 144 20 18 45 3 256  

De 35 a 39 0 1 6 17 124 24 15 44 0 231  

De 40 a 44 0 3 6 20 151 23 19 52 0 274  

De 45 a 49 0 2 8 27 169 32 20 47 0 305  

De 50 a 54 1 2 16 16 150 20 11 34 0 250  

De 55 a 59 2 4 30 2 154 14 17 44 0 267  

De 60 a 64 0 4 13 4 97 5 11 27 0 161  

Més de 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Home 

Total 5 24 93 128 1.143 164 124 326 3 2.010  

Menors de 
20 

0 0 0 1 8 1 0 0 0 10  

De 20 a 24 0 0 0 8 41 5 3 11 0 68  

Dona 

De 25 a 29 0 2 2 12 65 23 14 45 1 164  
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De 30 a 34 0 2 5 19 101 28 24 67 1 247  

De 35 a 39 0 1 6 18 123 26 43 95 1 313  

De 40 a 44 0 1 3 20 169 46 50 89 0 378  

De 45 a 49 0 4 2 39 158 31 34 58 0 326  

De 50 a 54 0 6 12 26 143 21 21 46 0 275  

De 55 a 59 0 3 35 17 156 12 13 23 0 259  

De 60 a 64 1 4 15 5 137 8 13 15 1 199  

Més de 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

Total 1 23 80 165 1.101 201 215 449 4 2.239  

Total   6 47 173 293 2.244 365 339 775 7 4.249  
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Formació ocupacional 

La formació és un requisit pràcticament imprescindible per a les persones treballadores, doncs és la 

clau del seu desenvolupament professional, si bé, com hem vist en la taula anterior tampoc és garantia 

d’èxit. 

 

En tot cas, des de l’Ajuntament i el SOC s’organitzen diferents tipus d’accions formatives: 

 

• Oferta formativa de l'Ajuntament: 

• Formació presencial. 

• Formació en línia. 

• Programes de transició escola-treball. 

• Oferta formativa del Servei d'Ocupació de Catalunya 

 

Oficina d’Atenció a l’Empresa 

L’Oficina d'Atenció a l'Empresa (OAE) ofereix informació i assessorament sobre diferents temes com 

per exemple:  

- Creació d'empreses 

• Els tràmits per crear una empresa. 

• L'elaboració del Pla d'Empresa per planificar i analitzar la viabilitat del projecte 

empresarial o de l'empresa: àrea legal, àrea tècnica, àrea de recusos humans, àrea econòmica 

i financera, àrea comercial. 

• Recerca de finançament, préstecs, ajuts,  subvencions, premis. 

• La tramitació de determinades línies de finançament, ajuts i subvencions. 

- Formació empresarial 

La formació contínua de futurs empresaris, microempreses i pimes és un factor clau per a la  

consolidació i creixement. L’Ajuntament de Sant Cugat amb l’objectiu d’acompanyar les empreses en el 

seu procés de consolidació i creixement, programa periòdicament sessions informatives i jornades de 

caràcter divulgatiu i pràctic, de curta durada (entre 2 i 4 hores) sobre temes d’actualitat empresarial. 

- Centres d’emprenedoria 

Aquest servei ofereix espais per ubicar el negoci, i ofereix la possibilitat d’instal·lar-se en diferents 

centres d’emprenedoria amb un entorn professional dotat de serveis complementaris: 

• Serveis de secretaria i administració. 

• Servei de formació. 

• Servei d'informació. 

• Servei de suport a la gestió. 

• Servei d'assessorament i seguiment. 

• Networking. 
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• Sant Cugat Trade Center (www.sctradecenter.es): Espaicoworking i despatxos 

individuals.  

• EsadeCreapolis (www.esadecreapolis.com): Espai decoworking.  

 

Yuzz 

Yuzz és un concurs de talent jove amb idees de base tecnològica. S’adreça a joves entre 18 i 30 

anys que tinguin una idea de base tecnològica. La Fundació Banesto, juntament amb la Fundació Sant 

Cugat Actiu i l’Ajuntament de Sant Cugat ajuden a convertir-la en un projecte empresarial. Els i les 

participants d’arreu l’estat opten a 3 premis econòmics que es destinaran a posar en marxa els 

projectes empresarials guanyadors. El millor projecte de Sant Cugat guanyarà un viatge a Silicon 

Valley, Califòrnia, i una estada gratuïta d’un any de durada al Centre de Negocis ESADECREAPOLIS, 

per desenvolupar el seu projecte. El segon premi gaudirà d’una estança gratuïta, també d’un any, al 

Centre de Negocis SC TRADE CENTER. 

 

Com és l’ocupabilitat dels i les joves de Sant Cugat? 

 

• Des de l’àmbit tècnic s’indica que tot i la situació privilegiada de Sant Cugat respecte altres 

municipis de l’entorn metropolità, es reconeix que l’actual mercat laboral és molt dèbil 

conseqüència de la profunda crisi en la que estem immersos. S’apunta que la feina que 

s’oferta a Sant Cugat és del sector terciari o molt qualificada i això dificulta molt el seu 

accés. I com a molts altres llocs es considera que abans hi havia més oferta de llocs de 

treball. 

 

 

• Els joves que estudien busquen petites feines que els aporti alguns ingressos, però 

s’assenyala que la majoria de joves de Sant Cugat que estudien no tenen la necessitat de 

treballar perquè les seves famílies són benestants i poden mantenir els joves fins que 

aquests s’emancipen. 

 

• Els joves consultats, per la seva part, valoren que una de les principals problemàtiques 

pels joves i que condicionen les seves possibilitats d’emancipar-se són els elevats índexs 
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d’atur juvenil. En aquest sentit, es considera que el model de ciutat que s’ha impulsat 

condiciona les oportunitats laborals i ja que les ofertes de treball que pot haver a Sant 

Cugat actualment són bàsicament en el sector serveis o en les empreses farmacèutiques. 

En aquest sentit, hi ha qui considera que les polítiques d’ocupació estan més orientades a 

prestigiar la ciutat que no pas a rebaixar de manera eficient els nivells d’atur juvenil a la 

ciutat. Alguns joves valoren que no s’incentiva prou la contractació dels joves a la ciutat. Si 

bé, és cert, que existeixen limitacions legals a condicionar determinats suports a la 

contractació de joves de Sant Cugat es considera que es podrien explorar maneres 

d’estimular-la al igual que fan altres municipis. 

• La majoria dels joves consultats consideren que la principal dificultat per trobar feina és la 

poca oferta existent, i en menor mesura  el fet de ser joves. D’altra banda, assenyalen com 

a elements claus per a trobar feina el fet de disposar de bons contactes i relacions, 

acreditar un bon curriculum i una bona formació en idiomes. 

 

 

Si observem les valoracions que recull l’observatori sociològic de Sant Cugat respecte l’opinió de les 

diferents franges d’edat respecte el paper de l’Ajuntament en diferents àmbits de foment de l’ocupació a 

Sant Cugat, observem com les notes més baixes, tot i ser sempre superiors al 6, sempre les donen els 

joves. 

Fins quin punt està d’acord que l’ajuntament dóna suport a la creació de noves empreses 

 

Font: Sant Cugat, Observatori Sociològic, Desembre 2012 

Fins quin punt està d’acord que l’ajuntament dóna suport al comerç i al teixit empresarial 
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Font: Sant Cugat, Observatori Sociològic, Desembre 2012 

 

Valora l’esforç que fa el municipi per la captació i retenció de negoci, inversions i talent 

 

Font: Sant Cugat, Observatori Sociològic, Desembre 2012 

 

Fins a quin punt està d’acord amb que Sant Cugat és una ciutat de la ciència, la innovació i el 
coneixement 
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Font: Sant Cugat, Observatori Sociològic, Desembre 2012 

 

L’habitatge jove a Sant Cugat 
Oficina Local d’Habitatge 

L’Oficina Local d’Habitatge (OLH), gestionada per Promusa (organisme autònom municipal), és una 

oficina on se centralitza tota la informació i tràmits relatius a l’habitatge a Sant Cugat. Aquesta Oficina 

facilita de forma ràpida i còmoda informació sobre qüestions d’habitatge, especialment de lloguer i 

promocions d’habitatges. 

Dins de l’Oficina, està ubicada la Borsa de Mediació per al Lloguer Social, la qual treballa per 

augmentar l’oferta del mercat de pisos de lloguer a preus moderats per atendre la població amb 

ingressos més baixos. Aquesta Borsa fa de mediadora entre els propietaris que tinguin habitatges 

lliures desocupats i els vulguin llogar i aquelles persones que busquen habitatge de lloguer. Es tracta 

de posar-los en contacte i fer coincidir l’oferta amb la demanda amb beneficis per ambdues parts.  

La Borsa ofereix: 

- Assessorament jurídic per a temes d'habitatge. 

- Assessorament durant tot el procés de mediació. 

- Signatura del contracte en la pròpia Oficina Local d’Habitatge (OLH). 

- Informació sobre els ajuts i subvencions que poden obtenir els llogaters i els propietaris. 

 

L’OLH  informa i assessora sobre: 

• Habitatge en general i lloguer. 

• Promocions d’habitatge municipal. 

• Borsa d’habitatge. 
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• Ajuts per a l’accés a l’habitatge protegit. 

• Ajuts per a la rehabilitació d’habitatges. 

• Ajuts per al pagament dels lloguers. 

• Condicions d’habitabilitat dels habitatges. 

• Masoveria urbana. 

 

 L’OLH gestiona: 

• Sol·licituds i ajuts per accedir a habitatges protegits, privats i públics. 

• Sol·licituds d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges construïts. 

• Sol·licituds d’informes interns d’idoneïtat en ajuts a la rehabilitació d’habitatges. 

 

Segons les dades facilitades per aquest servei les sol·licituts rebudes per part de joves el passat any 

van ser: 

Registre únic de sol·licitants de HPO 

Lloguer 

Sol·licituds acceptades Sol·licituds acceptades any 

2013 

Sol·licituds acceptades any 

2014 

1 persona:   783 sol·licituds 

2 persones: 280 sol·licituds 

3 o més persones: 68 

sol·licituds 

1 persona:   133 sol·licituds 

2 persones: 43 sol·licituds 

3 o més persones: 8 

sol·licituds 

1 persona:   16 sol·licituds 

2 persones: 2 sol·licituds 

3 o més persones: 1 

sol·licitud 

TOTAL: 1131 TOTAL: 184 (dels 1131) TOTAL: : 19 (dels 1131) 

 

Venda 

Resultat del sorteig de la Floresta amb data de 23 abril de 2103, de 384 sol·licituds, 100 corresponen a 

sol·licituds de joves. 
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Borsa de mediació per al lloguer social 

Any 2013: Any 2014 

1 persona:   8 sol·licituds 

2 persones: 6 sol·licituds 

3 o més persones: 3 sol·licituds 

1 persona: 1 sol·licitud 

2 persones: 2 sol·licituds 

3 o més persones: 1 sol·licitud 

TOTAL: 17 sol·licituds TOTAL: 4 sol·licituds 

 

Masoveria urbana 

Any 2013 Any 2014 

68 sol·licituts (63 són persones joves) 3 

 

Ajuts 

Renda bàsica d’emancipació 

Expedients en total:  797 

Any 2008 297 

Any 2009 168 

Any 2010: 206 

Any 2011: 126 

 

Encara hi ha l’ajut del Ministeri, de la Renda Bàsica d’Emancipació, en la mesura que ara no pot haver 

nous perceptors de RBE, però encara mantenen els seus drets els antics perceptors de la RBE. 

Aquesta té una durada de 4 anys o fins que el jove compleix els 30 anys. Aquests ajuts, inicialment 

eren incompatibles amb els ajuts vinculats a un pis de protecció oficial, però després es va canviar i 

també tenen dret les persones que estan en pisos de protecció oficial. 
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Habitatges de Promoció Social 

L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a través de l'empresa municipal Promusa, treballa per facilitar 

l’accés a l’habitatge a la ciutadania de Sant Cugat. Els habitatges que construeix Promusa són de 

diferents tipologies: 

• Habitatges de venda. 

• Habitatges de lloguer general. 

• Habitatges de lloguer per a joves. 

• Habitatges de lloguer per a gent gran. 

 

PROMUSA disposa de 235 habitatges de lloguer per a joves (a més dels pisos per a tothom en general 

on també hi poden accedir els joves i els habitatges públics de venda). Aquests 235 pisos de lloguer 

són pisos petits perquè tenen una finalitat transitòria per als joves. Els contractes són per 5 anys i no es 

poder prorrogar. D’aquesta manera es promou la rotació. 

Es destaca que en els darrers anys ha augmentat molt la mobilitat, en el sentit, que molts joves deixen 

els habitatges de lloguer per joves sense haver esgotat els 5 anys. Els motius són molts diversos, 

perquè han trobat un pis millor, perquè van a viure a un altre municipi, etc. Tot i això, sempre estan 

plens els 235 habitatges, tot i que la demanda ha disminuït. Cal tenir present, que és una oferta 

econòmicament molt interessant, actualment es paga més o menys 250 € al mes més uns 50 € de 

comunitat. Quan un pis d’aquestes característiques al mercat és d’uns 600 €. 

• Els requisits que es demanen per tenir drets a aquests pisos són: 

o Tenir entre 18 i 35 anys. 

o Portar 3 anys empadronats a Sant Cugat. 

o No tenir un pis de propietat. 

o I acreditar que es tenen uns ingressos minims (sense estipular una xifra exacte). 

• Què es demana des de l’OLH: 

o Es demana un mes de garantia i 5 mesos d’aval. Això és un dels punts més criticats 

pels joves, que ho troben excessiu. 

• El perfil de joves que arriben a l’OLH és: 

o Joves que treballen (tot i que s’apunten molts amb ingressos 0 perquè s’inscriuen 

pensant en un futur). 

o Molts amb estudis universitaris. 
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Com és l’accés a l’habitatge? 

 

• Des de l’àmbit tècnic s’apunta que tothom coneix PROMUSA i la seva activitat però no tant 

l’Oficina Local d’Habitatge, tot i que amb el recent trasllat de l’OLH s’ha guanyat amb 

visibilitat. 

 

• Es reconeix que hi ha un perfil de jove molt divers tant des del punt de vista de la formació 

com dels ingressos.  

 

• La OLH també ofereix mediació entre propietaris de la borsa de lloguer i potencials 

llogaters, però s’assenyala que el 95% dels inscrits en aquesta borsa d’habitatges són 

famílies, i per tant, la majoria són persones majors de 30 anys.  

 

• S’apunta que existeix un % de morositat molt similar entre les diferents franges d’edat: 

joves, adults i gent gran, però que en general els més complidors són la gent gran, 

després els joves i després els adults. En aquest sentit, a Sant Cugat hi ha molts pocs 

casos de desnonaments, 1 o 2 a l’any, però els que hi ha sempre és de joves, perquè en 

els altres casos intervé serveis socials per evitar-ho. 

 

• Respecte la formula de la Masoveria que oferia la nova llei de l’habitatge, es destaca que 

no s’ha signat cap en tot Catalunya, perquè s’identifiquen molts problemes legals, atès que 

no queden clars els compromisos de les parts i no se sap a quina norma jurídica vincular-

ho. 

 

• Respecte la Renda Bàsica d’Emancipació, es considera una mica injust, que persones que 

estan en pisos de protecció oficial també es puguin beneficiar d’aquest ajut, perquè si el 

pis de protecció oficial costa uns 250 € i l’ajut del Ministeri és d’uns 200 € al final el pis no 

els costa res a aquests joves, i això tampoc es considera just. En tot cas, des de 

l’ajuntament es fa difusió d’aquests ajuts a través del Tot Sant Cugat i penjant 

informacions en les escales dels seus blocs de protecció oficial.  

 

• Des de l’àmbit polític a l’oposició es valora que Promusa no ha d’actuar com una 

immobiliària i  el preu que es paga cal ajustar-lo  als sous que tenen els joves i que en tot 

cas aquest no hauria de superar el 30% dels ingressos. Per aquest motiu consideren que 

per un jove que cobra 400-500 euros, pagar un lloguer de 300 euros no és tant favorable o 
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accessible. També assenyalen que en l’accés a aquests pisos també es produeixen 

enganys i que en ocasions les famílies amaguen els ingressos o propietats per poder 

accedir-hi. Finalment indiquen que el termini de durada de 5 anys és una mesura que no 

està adequada a la realitat actual. Fa uns anys es valorava que aquest podia ser un 

termini raonable per poder emancipar-se, però la situació actual ha canviat i caldria buscar 

alternatives o poder establir algun sistema de pròrroga. 

 

• Els joves consultats coincideixen en valorar que el preu de l’habitatge és molt car en 

general, però especialment a Sant Cugat, i preveuen que aquesta serà la principal 

dificultat per accedir a un habitatge a Sant Cugat el dia que decideixin emancipar-se. Tot i 

aixó gairebé el 50% dels joves consultats confien en poder fer-ho a la ciutat. A més, es 

valoren els esforços municipals per oferir habitatges de lloguer per a joves. 

 

• A nivell tècnic es valora que caldria: 

- Diferenciar entre els joves que viuen amb els pares: 

o Joves que les seves families no tenen recursos per pagar-los els estudis, 

menjar, etc. 

o Joves que han acabat els estudis o volen treballar o no troben feina. 

- Joves que no viuen amb els pares: 

o Dificultats econòmiques. 

o Escoles bresosl o escola pels fills. 

 

 

Cultura, oci i temps lliure adolescent 

 

Tal i com ja s’ha indicat anteriorment, la franja d’edat adolescent (14-18 anys) és un  sector de  

població molt  nombrós a Sant Cugat  i que anirà augmentant en els propers anys. En el marc de 

l’elaboració del PLIA ja es va detectar la necessitat d’aprofundir en donar resposta a les necessitats 

d’aquest grup de població i per aquest motiu el diagnòstic del PLJ ha volgut aprofundir en aquest àmbit.  

En què ocupen el temps lliure els joves de Sant Cugat? 

 

• Des de l’àmbit tècnic, s’observa que el perfil dels joves de Sant Cugat és molt divers i 

heterogeni, tant des del punt de vista de l’edat, com per zones de residència ( és diferent 

la població de Les Planes que la del Centre) com per interessos i motivacions. No obstant, 
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s’observa que en general molts adolescents realitzen activitats de lleure durant la 

setmana, ja sigui de caire esportiu o cultural. Moltes d’aquestes activitats estan vinculades 

a clubs esportius o entitats culturals, i per tant vinculats a activitats organitzades i dirigides. 

Això no es considera un problema fins els 13-14 anys, però la sensació és que dels 14 als 

18 anys als joves no els agrada tant participar en activitats dirigides.  

• En general, no s’observa un alt nombre d’adolescents al carrer o les places, com potser sí 

que succeeix en altres municipis. Es detecta un poc ús dels espais lliures sobre tot a 

l’hivern (tant per les temperatures com per la manca de llum que hi ha en alguns d’aquests 

espais)  i entre setmana, ja que no s’utilitzen gaire com espai de joc o d’estada. En canvi, 

en cap de setmana, es percep un ús més intensiu d’aquestes zones i espais públics. 

• S’observa que a partir dels 18 fins els 29 anys sí que hi ha joves que practiquen esport 

d’una manera individual anant al gimnàs. Però la franja de 14 a 18 requereix activitats més 

dirigides i atès que en els pròxims anys hi haurà un augment important d’aquesta franja de 

joves a Sant Cugat, es preveu una major “pressió” i necessitat de recursos destinats a 

aquest col·lectiu. 

• Molts joves, especialment majors de 18 anys ja assumeixen que el seu temps d’oci i lleure 

el desenvolupen fora de Sant Cugat. Això, per una franja d’edat on ja hi ha una major 

autonomia i capacitat de mobilitat no és tant problemàtic com per als adolescents. A més, 

es destaca que a Sant Cugat hi pot haver una certa proposta d’oci per una franja de 

població amb cert poder adquisitiu. Per contra no hi ha massa activitats sense cpost 

adreçades a joves de 16 a 18 anys. En aquest sentit, s’identifica la zona de Can Solà com 

un punt de trobada d’oci nocturn en cap de setmana per a fer “botellón”. 

• En general s’observa una manca d’oferta lúdica a Sant Cugat, mancança que ha generat 

una certa tendència dels adolescents a anar a Barcelona. Per exemple, s’observa la 

manca d’una discoteca per adolescents menors de 18 anys. Tot i això, aquesta visió 

contrasta amb el fet de que molts tècnics municipals han assenyalat que les famílies amb 

recursos sí que tenen accés a una important oferta d’oci privat de la que fan força ús. A 

més, observen que si en general l’oferta d’activitats d’oci per adolescents no és molt alta, 

en les zones més allunyades del centre encara és menor. En concret s’assenyalen tres 

zones en especial: la zona de Les Planes, barri dotat únicament amb unes pistes que 

podrien estar en més bones condicions, un Espai Jove ubicat en un equipament compartit 

amb la gent gran, etc; la zona de Mira-sol, barri on recentment s’ha construit un skate 

park, però que es considera petit;  la zona de La Floresta que abans estava dotada d’un 

Espai Jove, però el setembre de 2012 es va tancar. 

• Entre les activitats de lleure que realitzen els joves de 14-18 anys consultats destaquen 

quedar amb els amics, practicar algun esport i en menor mesura internet/videojocs. A 

mesura que els joves consultats són més grans, s’afegeix la realització d’activitats 

culturals o les sortides de cap de setmana entre les seves preferències de lleure 

• Entre els joves associats es destaca que l’oferta d’oci per joves grans és molt limitada. Hi 
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ha poques alternatives i el model de lleure sovint és sexista i basat en el consum. També 

indiquen que hi ha molta activitat de grups musicals i durant molt temps es va reclamar 

una sala de concerts pública que no es va arribar a habilitar.  

 

Cultura 

Xarxa de Centres Culturals Polivalents 

Dintre la Xarxa de Centres Culturals Polivalents, trobem 5 equipaments municipals distribuïts arreu del 

territori de Sant Cugat del Vallès: 

• Casa de Cultura 

• Casal Mira-sol 

• Casino La Floresta 

• Casal Les Planes 

• Xalet Negre 

• Casal de Torreblanca  

En aquests equipaments culturals es desenvolupen diferents activitats de suport o promoció de la 

cultura, en concret, desenvolupen 5 línies de treball: 

• Programa formatiu trimestral de cursos i tallers. 

• Programació cultural estable i espectacles de petit format. 

• Cessió pública d’espais i recursos per activitats. 

• Allotjament d’entitats i associacions culturals. 

• Dinamització de la cultura popular i tradicional. 

Museu de Sant Cugat 

La seu central del Museu de Sant Cugat acull una exposició permanent sobre l’evolució 

arquitectònica de l’abadia i la vida de la seva comunitat benedictina, a part, hi ha una sala d’exposicions 

temporals i s’hi organitzen visites guiades i diferents activitats per a tots els públics.  

 

Teatre Auditori 

El Teatre - Auditori Sant Cugat neix l'any 1993, amb vocació  de ser un referent cultural territorial, amb 

una oferta cultural variada. Amb una superfície de 5.615m2, té una sala polivalent equipada amb alta 

tecnologia amb una capacitat per a 788 espectadors. En total, una mitjana de 50.000 persones l'any 

visiten el Teatre-Auditori. 

 

Com es valora l’oferta cultural? 
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• En el PLIA els agents consultats durant el treball de camp coincidien en valorar 

positivament l’oferta cultural del municipi, tot i que  el cost de les activitats provoca que no 

sigui accessible per a tothom. Des de l’àmbit tècnic s’apunta el risc de que l’accés a 

activitats fraccioni la població en dos segments, ja que les persones més desfavorides 

econòmicament no els resulta fàcil accedir. Aquest fet provoca més diferències socials. En 

aquest sentit, la dinamització cultural es valora potent, però amb un elitisme cultural artístic 

i amb una manca de recursos específics per promocionar l’accés a l’art i la cultura entre la 

població més desfavorida, aspectes que dificulten l’accés a la cultura d’aquest segment de 

la ciutadania.  

• També algun grup polític de l’oposició assenyalava una manca important per canalitzar 

l’oci musical del municipi. Hi ha molts grups de música a Sant Cugat que no tenen lloc on 

reunir-se. Valoraven que caldria promocionar més aquests grups. Tot i que al Casal de 

Torreblanca hi ha bucs d’assaig, aquests són de pagament (6€/hora), i són insuficients per 

tota la demanda existent. No obstant cal observar que no estan plenament ocupats. 

• En aquesta mateixa línia, des dels professionals municipals es troba a faltar espais 

accessibles on poder fer música de manera creativa i de caràcter gratuït, així com altres 

activitats.  

 

Esport 

Respecte el foment de l’activitat esportiva, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès disposa de forces 

recursos per promocionar l’esport. En concret en aquest apartat destaca: 

• Instal·lacions esportives. 

• Mobiliari urbà per a la pràctica esportiva a l’espai públic. 

• OMET (Oficina Municipal d’Esport per a Tothom). 

• Activitats esportives del Pla de dinamització educativa.  

Instal·lacions esportives 

Sant Cugat del Vallès disposar d’una gran quantitat d’equipaments i instal·lacions esportives, en 

concret, 78 instal·lacions, i compta amb un important teixit associatiu, 134 entitats esportives. A 

continuació es recullen les instal·lacions esportives i la seva adreça, estan ordenades en funció de si 

són de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, si estan en centres d’ensenyament o són d’una entitat:  
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Com podem observar l’oferta és força àmplia i diversa, tant a nivell municipal com d’entitats esportives. 

Destaca de manera especial, la presència de camps de futbol, pistes poliesportives, pistes de petanca i 

algun equipament més singular, com les Hípiques o el Golf. 

 

Com es valoren els equipaments esportius? 
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• El PLIA assenyalava que l’Ajuntament afavoreix la pràctica esportiva i es disposa de bons 

equipaments però que tenen un alt cost de manteniment. En canvi, no es potencien unes 

altres activitats que es podrien donar en els espais públics, amb un cost molt menor. És a 

dir, es prioritzen les activitats esportives tradicionals que requereixen instal·lacions i 

infraestructures importants. A més, la intensitat de la pràctica esportiva provoca que tot i 

haver força equipaments, aquests siguin insuficients i estiguin saturats. Una possible 

alternativa que s’assenyalava a nivell polític i tècnic era aprofitar el potencial de les 

instal·lacions esportives dels centres d’ensenyament, amb l’obertura d’alguns centres 

escolars fora de l’horari lectiu per a la pràctica esportiva lliure. 

 

 

Mobiliari urbà per a la pràctica esportiva 

Un element destacat de Sant Cugat del Vallès, en el foment de la pràctica esportiva és el fet que a més 

de disposar d’una gran quantitat d’equipaments i instal·lacions esportives, també disposa d’una 

important xarxa de mobiliari urbà per a la pràctica esportiva. Aquest fet és especialment rellevant per a 

promocionar l’activitat física d’una manera més puntual i no tant dirigida a través d’un club o activitat 

regulada.  

A continuació es recullen els equipaments públics per a la pràctica esportiva en els parcs i places de 

Sant Cugat i la seva ubicació concreta: 

 

Lloc Núm. Instal·lació 

Parc de la Pollancreda 2 Porteries de futbol sala - Pista sencera 

2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 

2 Cistelles de mini-bàsquet independents 

1 Half pipe 

1 Barana amb pendent 

1 Bancada 

Corts Catalanes 

  

  

  

  

  
1 Barres paral·leles 

Parc Pollancreda i rambla Celler 3 Elements tonificació DIR 

Antic escorxador 2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 
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Rambla torrent - Av. Ragull     

Plaça St Francesc 1 Taula tennis taula 

C/ Francesc Macià - C/ Abat 
Armengol (plaça central) 

1 Taula tennis taula 

Coll Favà 1 Cistella de bàsquet 

Plaça de la Creu de Coll Favà  1 Cistella de minibàsquet 

Parc Central 2 Cistelles de mini-bàsquet 

1 Cistella de bàsquet C/ Rodoreda - C/Farrés 

  1 Porteria futbol sala 

Parc Central 2 Elements tonificació DIR 

Interior parc 1 Taula tennis taula 

Turó de Can Mates 2 Porteries de futbol sala 

C/Josep Irla - Ctra Vallvidrera 4 Cistelles de minibàsquet 

Mira-Sol 2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 

C/ Mallorca-Psg Roser 2 Porteries de futbol sala - Pista sencera 

Mas-Gener 1 Taula de tennis taula 

C/ Granada s/n (davant pista 
f.sala) 

    

1 Taula de tennis taula 

1 Cistella de bàsquet independent 

Jardins Ramon Barnils 

  

  1 Cistella de mini-bàsquet independent 

C/ Víctor Català 2 Porteries de futbol sala - Pista sencera 

Pista tancada per valles 2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 

C/ del Bages (Can Barata) 2 Porteries de futbol sala - Pista sencera 

Pista tancada per reixa 2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 

Parc de volpelleres  1 Circuit de cros 

Mira-sol  1 Pista d’skate amb elements de skate urbà 

Parc Salvador Espriu 1 Bici Parc de Trial 
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Com podem observar en la taula anterior, Sant Cugat del Vallès compta amb força espais oberts per a 

la pràctica esportiva distribuïts arreu del territori, no obstant, aquests són bàsicament de tres tipus: 

cistelles de basquet, porteries de futbol i taules de tenis taula, i només hi ha algun equipament puntual 

de tonificació, bici parc o skate parc. 

Com és la pràctica esportiva? 

  

• El PLIA recollia un gran acord entre tots els agents en que a la ciutat existeix una cultura 

de l’esport molt instaurada, constatada amb la gran oferta d’activitats esportives i clubs 

existents i la gran diversitat d’activitats que realitzen,si bé, des dels punt de vista dels 

adolescents consultats, s’assenyala que fora de l’escola es promouen poc els esports 

minoritaris i que la majoria és futbol.  

• En canvi, des de l’àmbit polític i tècnic es valora la varietat d’esports impulsats i organitzats 

per l’Ajuntament de Sant Cugat. Tot i això, es reconeix que hi ha una oferta molt potent de 

foment de l’activitat esportiva a primària que a secundària no té continuïtat. De fet, les 

dades assenyalen que a primària un 50% dels infants practiquen algun esport, i a 

secundària el % es redueix al 25%.  

• Actualment s’estan començant a desenvolupar línies de treball amb la franja adolescent, 

com per exemple, l’Eurofitnes ha promogut unes classes de Zumba que té molt d’èxit entre 

les adolescents. En aquesta línea, caldria adequar millor l’oferta d’activitats als gustos i 

tendències de moda, per exemple, a molts nois i noies els agrada el hip-hop. 

• Des de l’àmbit tècnic s’apunta com un dels possibles motius que l’activitat esportiva es 

treballi poc dins dels instituts, el fet que l’oferta passa a vincular-se directament a entitats 

esportives. Aquest fet s’atribueix a diferents factors: un increment de l’abandonament de la 

pràctica esportiva, una disminució de la relació de l’Ajuntament amb els instituts, el canvi 

d’horari dels instituts que fa que l’alumnat marxi a casa i difícilment torni per realitzar una 

activitat extraescolar. També s’assenyala la necessitat de fer alguna enquesta concreta i 

preguntar els propis adolescents. 

• Pares i mares, mestres, polítics i tècnics coincideixen en destacar que moltes noies deixen 

de fer esport quan passen a l’adolescència. A més, s’observa que al passar de l’esport 

escolar a l’esport de clubs competitiu es produeix un biaix en l’oferta esportiva masculina i 

femenina, en el sentit que l’oferta masculina és àmplia i la femenina és menor i enfocada a 

determinats esports, com el basquet i el voleibol. Això s’atribueix tant a una certa 

tendència de patrons culturals de socialització, com a la manca d’oferta d’activitats 

femenines i una major dificultat per aglutinar més noies per a practicar determinats 

Les Planes 1 Pista de skate 
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esports. Aquest aspecte es podria treballar des de l’Ajuntament, per exemple, organitzant 

uns premis esportius d’esport femení. També es valora com una oportunitat aprofitar el 

programa Fem esport als instituts. 

 

• Des de nivells tècnics, també s’observa la necessitat de fomentar l’esport des d’una 

vessant i perspectiva lúdica educativa, i buscar mecanismes per treballar l’esport com a 

instrument preventiu: jugar a l’espai públic, buscar la informalitat en la pràctica esportiva, 

etc. 

 

 

Oci i temps lliure 

Casal Torreblanca i Servei d’Informació Juvenil (SIJ) 

El Casal Torreblanca està situat a l’Avinguda Pla del Vinyet 81-85. Organitza activitats dirigides a joves 

d’entre 14 i 30 anys. S’ofereix una programació d’activitats estable de cursos i tallers, i es cedeixen 

espais de treball i reunió pels joves. El Casal compta amb un suport tècnic per preparar i programar les 

activitats. 

El Casal està equipat amb sales on poder realitzar activitats d’arts plàstiques, arts escèniques i 

reunions d’entitats i col·lectius, i sales d’estudi individual i col·lectiu. A més, disposa de dos bucs 

d’assaig, oberts de dilluns a diumenge, en horari de tarda, així com dimecres i divendres al matí. 

 

 
 

En el mateix Casal Torreblanca està ubicat el Servei d’Informació Juvenil (SIJ), on els i les adolescents 

i joves de Sant Cugat del Vallès poden trobar informació del seu interès. Des del SIJ també hi ha un 

servei d’assessorament personalitzat de tècnics especialitzats de diferents temes: treball, academic, 

psicosocial, habitatge i mobilitat internacional.   
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A més del SIJ, el servei compte amb el Punt d’Informació Descentralitzat als Centres d’Ensenyament 

Secundari (PIDCES), que mitjançant un referent de l’àmbit de joventut es desplaça als Instituts de Sant 

Cugat del Vallès per informar als joves de temes que els interessen. 

Com es valora el Casal Torreblanca? 

• Els professionals que gestionen el Casal destaquen la diversitat de perfils d’usuaris amb 

que treballen, ja que conviuen tant alumnes de la Unitat d’Escolarització Compartida 

(UEC) com alumnes del Centre Europa, que al sortir de l’escola passen pel Casal per 

jugar al futbolí. 

• Tot i que també l’utilitzen adolescents, la majoria dels usuaris del Casal són joves majors 

d’edat, amb més autonomia per realitzar activitats sense la necessitat d’una persona que 

els dirigeixi l’activitat. 

• Des d’alguns serveis municipals s’observa que el Casal Torreblanca és un gran 

equipament però desaprofitat respecte a l’oferta d’activitats adreçades als adolescents. Es 

percep que l’equipament no és referent per la gran majoria de joves del municipi, tant per 

aquells que pertanyen a famílies benestant com els que no. En aquest sentit, es detecta 

una manca de coneixement de l‘oferta i una manca de flexibilitat en els serveis que presta. 

Es valora que l’ús principal del Casal el realitzen grups d’adolescents ja consolidats fora 

del Casal, és a dir, grups d’amics que l’utilitzen per trobar-se o fer alguna activitat, però el 

Casal no és generador de relacions i grups.  

• Les entitats consultades assenyalen que el Casal actualment no se’l senten seu, tot i que 

reben suport d’aquest servei. Recentement algunes entitats s’han organitzat entorn l’Aplec 

Jove (format per esplais, hortet, dissidència sònica, arran, excursionistes i infinits 

somriures) i un dels temes del que estan parlant és precisament dels espais. Els joves 

necessiten un espai propi, on poder socialitzar-se.  

• La majoria dels joves adolescents consultats tot i que hagin sentit parlar del Casal 

desconeixen les activitats que s’hi realitzen i els serveis als que poden accedir. 

• En el procés del PLIA, per contra, les AMPA valoraven de manera positiva el Casal com a 

organitzador d’activitats, i consideraven que calien més centres com aquests distribuïts per 

tot el territori. Des de la perspectiva dels pares i mares calen més activitats dirigides que 

Horari: 

Dimecres i divendres de 10 a 14h 

De dilluns a dijous de 16 a 20h 

�
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puguin motivar i canalitzar el temps de lleure dels adolescents d’una manera creativa i 

assenyalen la necessitat d’un Espai jove ubicat al mateix Casal amb un/a dinamitzador/a 

per poder treballar amb la franja d’edat de 12 a 18 anys. 

 

 

Espais Joves 

Sant Cugat del Vallès compte amb dos Espais Joves de districte, amb un horari de dilluns a divendres 

de les 17: 30 a les 20 hores: 

 

• Espai Jove de Mira-sol, situat al carrer Mallorca, 42, del barri de Mira-sol. 

• Espai Jove Les Planes, situat a la Plaça del Coll de la Creu d’en Blau, 7, al barri de Les Planes.  

 

Els Espais Joves de Sant Cugat del Vallès tenen el seu origen en la voluntat de donar resposta al 

jovent que sovint estaven agrupats pel carrer, oferint un espai de referència on poder reunir-s’hi. 

Actualment, l’objectiu és treballar des d’una lògica de servei educatiu, buscant assolir el 

desenvolupament personal dels joves de Sant Cugat del Vallès a partir de l’animació sociocultural. 

La voluntat és potenciar la participació juvenil promovent les iniciatives dels mateixos joves i fomentant 

la seva participació activa en la societat. La programació és trimestral i es preten que les persones 

usuàries proposin activitats i donar veu als joves i fomentar la seva participació promovent la vessant 

educativa de les activitats.  

Aquestes activitats es dirigeixen a la franja d’edat dels 12 als 18 anys. Es realitzen activitats pròpies del 

servei i s’intenten coordinar amb les accions desenvolupades des del Casal Torreblanca amb els 

recursos propis per organitzar activitats. L’Espai Jove de Les Planes té la peculiaritat d’estar pròxim a 

Barcelona, fet que propícia que es realitzin coordinacions amb el Centre Cívic de l’Elèctric i el Centre 

Cívic del Rectoret que pertanyen a Barcelona i disposen d’educadors/es de carrer que depenen del 

Districte de Sant Gervasi.  

Actualment s’està desenvolupant el projecte de Pre-monitoratge anomenat Via Lleure. Consisteix en 

oferir als joves interessats participar en els Casals Infantils de Les Planes i La Floresta. És un projecte 

de pre-inserció laboral per a joves de 14 anys.  

 

 

 

Com es valoren els Espais joves? 
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• En el marc del PLIA els professionals responsables de la gestió del servei assenyalaven 

les limitacions econòmiques existents per poder realitzar activitats i la manca de dotació 

en recursos materials, d’espai, d’ordinadors, connexió a internet, etc. Els recursos de que 

es disposa són bàsicament els professionals que hi treballen. Per això es valora que el 

monitor/a sigui molt actiu per aconseguir atraure aquests adolescents, treballant per tal 

que siguin els mateixos joves els que ensenyin a altres joves aprofitant el potencial humà 

del col·lectiu. Aquestes limitacions han provocat que s’hagin deixat de fer algunes 

activitats i sortides. Per exemple, abans s’anava a Port Aventura, però ara els joves l’han 

de pagar i per tant ja no hi poden anar. Fins i tot, s’assenyala que en alguns casos, tenen 

dificultats per anar al Casal Torreblanca si s’han de gastar diners per agafar el transport 

públic. 

• Respecte a l’impacte de les activitats dels Espais Joves, es posa l’accent en la dificultat de 

la situació dels adolescents en tres hores i mitja, tenint en compte els altres factors que 

incideixen en el seu desenvolupament. 

• L’Espai Jove de Les Planes té la peculiaritat de la seva ubicació, tant pel seu accés difícil, 

ja que està a dalt de tot de la muntanya, com pel fet que l’altre costat del carrer ja és 

Barcelona. Aquest difícil accés (passa un autobús cada 1 hora i 30 minuts) i la proximitat a 

Barcelona condiciona la seva dinàmica i perfil d’usuaris, principalment joves que 

resideixen en el seu entorn més pròxim.   

• En el moment de fer la diagnosi i amb relació al perfil dels usuaris, en el cas de Les 

Planes, tenen entre de 14 a 18 anys mentre que els de Mira-sol són més joves, entre 12 i 

14 anys. Tradicionalment són més de nois que de noies, tot i que es variable. Per 

exemple, actualment a Les Planes hi ha més nois i a Mira-sol més noies.  

• Tot i que la voluntat és que els Espais Joves estiguin oberts a tothom, la projecció d’una 

mala imatge de l’Espai degut a la presència d’alguns joves, especialment en el passat, ha 

provocat que molts pares i mares no vegin amb bons ulls que els seus fills/es vagin a 

l’Espai Jove de Mira-sol, malgrat la renovació de joves usuaris i la tasca realitzada. En 

aquest sentit, si bé la intenció és fer un treball normalitzat, es valora que el perfil de joves 

que els utilitzen es l’adolescent de famílies desestructurades i generalment amb pocs 

recursos. Aquests adolescents normalment no es poden pagar activitats de lleure ni 

transports. Per tant, es busquen activitats de cost 0. En aquesta línea, des del punt de 

vista dels pares i mares consultats es considera que l’Espai Jove de Mira-sol està una 

mica infrautilitzat.  

• Els adolescents s’agrupen dintre dels Espais Joves segons les seves afinitats i gustos. En 

aquest sentit, es percep certa dificultat per barrejar-los, tot i que la intenció és sempre obrir 

els grups i promoure la interrelació entre tots ells. Finalment, s’assenyala un problema de 

difusió dels Espais Joves i el Casal Torreblanca. Es destaca que els canals d’informació 

amb més impacte són les tecnologies de la comunicació i la informació i el contacte 
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directe.  

 

 

Espai públic com espai de lleure i temps lliure 

Sant Cugat del Vallès disposa d’una xarxa important de parcs i zones verdes condicionades amb 

serveis on gaudir del temps lliure. A continuació es mostra la seva distribució: 

 

Font: www.santcugat.cat 
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Font: www.santcugat.cat 

 

Quin us es fa dels espais públics com espais de lleure? 

• Hi força coincidencia en destacar que Sant Cugat compta amb bones zones verdes per 

passejar, estar i gaudir. Fet que es veu incrementat per la ubicació de la ciutat en un 

entorn privilegiat, en contacte i accessible a la natura.  

• Els joves adolescents consultats quan no estan estudiant o en activitats extraescolars, 

queden amb els amics/gues per xerrar i donar una volta pel municipi. En aquest sentit, 

indiquen que Sant Cugat és un lloc ideal, ja que és una ciutat molt tranquila i amb zones 

de passeig, per anar a mirar alguna botiga o arribar-se fins a la plaça del Monestir. La 

utilització d’aquests espais públics per part de joves de la seva edat no genera massa 

conflictes i  la convivència és força bona. 

• L’àmbit polític destacava en el PLIA que l’Ajuntament treballa l’espai públic amb la 

intencionalitat d’afavorir les relacions intergeneracionals. Com exemple, s’assenyala la 

tendència de col·locar en una zona verda un parc infantil, un half per adolescents i bancs 

per als acompanyaments adults, per afavorir la convivència de diferents perfils de 
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persones d’edat diversa en un mateix espai. Es considera que aquesta línia caldria seguir 

potenciant-la. 

• En canvi des dels professionals dels centres d’ensenyament s’assenyala que els espais 

habilitats per adolescents, per exemple els skate park, no estan tant ben distribuïts pel 

territori i queden allunyats del centre, fet que es corrobora a nivell tècnic. En general, es 

distribueixen en llocs pensant més en no molestar al veïnat que no en facilitar l’accés als 

adolescents. Però actualment això s’està corretgint, fet que demostra la ubicació cèntrica 

del nou biciparc al costat del CAP al carrer de la Mina.. 

• Aquesta manca d’espais per adolescents provoca, segons els equips directius dels centres 

d’ensenyament, que en molts casos grups d’adolescents saltin a les escoles per jugar 

quan aquestes estan tancades. En la majoria d’aquests casos fan un ús correcte de 

l’equipament practicant algun esport, però en ocasions també fan un mal ús i fan malbé 

l’equipament.  

• Tot i que en general es valora una bona convivència i ús de l’espai públic a Sant Cugat 

també s'observa l’existència d’alguns espais públics monopolitzats per alguns col·lectius 

en determinats moments i dies de la setmana, especialment els caps de setmana. Aquesta 

presència majortària d'un determinat col·lectiu realitzant una activitat concreta n’exclou a 

altres persones. Això es valora com una certa apropiació de l'espai públic per part de 

determinats col·lectius. Es percpe com si el territori es dividís per edats i persones de 

diferents orígens en funció de la zona i el moment del dia. Així, per exemple, s’assenyalen 

cinc punts on s’ha donat aquet fenòmen per part d’un col·lectiu per autoexclusió de la 

resta: 

o Zona de l’Arboretum (darrera el Teatre Auditori): es concentren grups de persones 

per jugar a futbol, i propietaris de gossos, això provoca que la resta d’usuaris 

potencials deixin d’anar-hi. 

o Parc Ramón Barnils: hi ha una alta concentració de persones que es reuneixen 

per jugar a voleibol. També s’observa consum de drogues i alcohol en determinats 

moments del dia i això també provoca que molta gent no hi vagi. 

o Camp de futbol Avinguda Can Graells: també està ocupat per alguns joves, que tot 

i fer un ús absolutament legítim també provoca que no hi vagin altres persones. 

o Parc de la Pollancreda (al costat de les pistes d’skate). 

o Estany dels Alous (entre Rubí i Sant Cugat): és un estany natural que cal 

preservar. Es va detectar un col·lectiu de persones sud-americanes que se’l va fer 

seu, fent uns pistes de voleibol, amb grades i barbacoes, tot il·legal i generant un 

risc per la seva pròpia seguretat. 

 

 

 



��5�

�

Com es valora la Festa Major? 

• Una part dels joves consultats considera que l’oferta de lleure pels joves adolescents és 

amplia i atractiva. El punt àlgid d’aquesta oferta és la Festa Major on les entitats 

organitzen moltes coses. Les entitats de caràcter tradicional o popular mouen molta gent i 

tenen un cert reconeixement, però es valora que caldria fer el mateix amb la resta 

d’entitats. 

• A la Plaça de Pep Ventura s’organitzen les festes alternatives, però es considera que 

aquest espai s’ha quedat petit. Es tracta d’una festa autogestionada pels propis joves i 

malgrat que han demanat algun altre espai, no se’ls ha concedit per la imatge poc 

institucional que dóna aquesta festa. En aquest sentit, hi ha espais o places publiques on, 

els joves assenyalen que no els deixen fer res, com per exemple, la plaça Octavia. I cal 

tenir en compte que a les entitats els interessa visualitzar la seva tasca o activitat i si són 

desplaçades cap a espais menys cèntrics no se les veu tant. 

• Un dels principals problemes en que coincideixen bona part dels joves entrevistats és que 

no  s’informa prou de les activitats que es realitzen per a joves. Es a dir, creuen que hi ha 

una bona oferta però existeix un dèficit en la difusió. En canvi, a la Festa Major, la difusió 

sí que es valora bona i creuen que l’oferta d’activitats que s’organitza a partir de les tardes 

està prou bé. S’organitzen diferents activitats o concerts en paral·lel i sinó t’agrada una 

música es pot anar cap a un altre lloc. La Festa Major és coneguda i esperada.  

• Des del Consell de joves 13-16 però, assenyala que a les reunions que es fan per 

organitzar-la totes les persones són majors de 18 anys, i que caldria incorporar algú més 

jove a aquestes reunions per poder recollir la seva perspectiva i interessos perquè es 

tinguin en compte en la programació de la Festa Major. 
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La informació i la participació jove 

 

Canals d’informació 

Sant Cugat del Vallès compta amb diverses eines i canals d’informació i comunicació adreçats als joves 

que difonen temes o activitats com ara  Canal Escoles, de Cugat TV o el TOT Sant Cugat  o 

instruments específics d’alguns recursos, com el Facebook de l’Espai jove Les Planes, el de l’Espai 

Jove Mira-sol, o el facbeook i twitter del Casal de  Torreblanca o el Sant Cugat Entitats. 

 

   

www.facebook.com/espaijove.lesplanes  www.facebook.com/sijsantcugat.TorreBlanca  www.facebook.com/espai.jovemirasol 

 

Si observem les dades de l’observatori sociològic, es posa de manifest un fet que durant el treball de 

camp també s’ha identificat i és que els joves de Sant Cugat tenen un accés molt fàcil a internet, ja 

sigui amb accés a casa seva, ja sigui pels dispositius mòbils. Com podem comprovar en el gràfic 

següent pràcticament totes les persones consultades tenen internet a casa. 

Disponibilitat d’internet a casa 
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Font: Sant Cugat, Observatori Sociològic, Desembre 2012 

 

Si observem la disposició de dispositius de telefonia mòbil amb connexió d’internet segons franges 

d’edat, també podem observar que també és entre el col·lectiu més jove que aquest té una major 

presència. 

 

% dels que disposen telefonia mòbil amb connexió a internet 

 

Font: Sant Cugat, Observatori Sociològic, Desembre 2012 

Tot i les dades anteriors, que ens mostren l’alt percentatge de joves que tenen un accés fàcil a internet 

això no implica que utilitzin aquest canal per accedir a la informació institucional. De fet, si observem en 
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el gràfic següent el grau de coneixement de la web municipal, ja no és en el col·lectiu més jove on hi ha 

un major coneixement, sinó en les franges adultes i de mitjana edat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% que coneix la web de l’Ajuntament de Sant Cugat 

 

Font: Sant Cugat, Observatori Sociològic, Desembre 2012 

Si a més, observem per a quina finalitat han entrat darrerament a la web de l’ajuntament veiem que en 

totes les franges d’edat la recerca d’informació en general és la més comentada, però destaca de 

manera especial la cerca de feina entre els joves, respecte la resta, un 24’5% entre els joves de 17 a 

24 anys, i gairebé un 18% entre els joves de 25 i 34 anys. 

Amb quina finalitat hi ha entrat darrerament 
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Font: Sant Cugat, Observatori Sociològic, Desembre 2012 

 

 

 

Com és la comunicació i interlocució amb els joves? 

• Els tècnics consultats constaten que costa molt arribar als joves, però també es reconeix 

que no hi ha hagut un intent seriós de fer-ho. De fet, es posa de manifest que ja hi ha un 

informe2 que recull moltes propostes per millorar la comunicació amb els joves, però no 

s’han implementat les mesures proposades. Existeix una estratègia de comunicació 

definida però que encara no s’ha implementat. La sensació és que s’han prioritzat altres 

temes. No s’ha treballat en la millora dels canals i els mecanismes de comunicació dirigits 

especificament al col·lectiu jove. Es valora que fins i tot, caldria revisar el llenguatge que 

s’utilitza. 

• Es constata la necessitat de disposar d’una estratègia de comunicació pròpia dirigida als 

joves, i això es considera que passa per no partir d’una oferta centralitzada des de 

comunicació, sinó des dels mateixos recursos juvenils. És necessari crear un canal 

específic per a joves. I en aquest canal ha de tenir un paper fonamental l’ús de les TIC, 

perquè els joves avui dia es comuniquen a través de les xarxes social. 

• Aquesta manca de canals de comunicació també es veu reflectida amb una manca de 

pluralitat d’interlocutors juvenils. S’observa que són pocs els joves que accedeixen als 

serveis municipals, i aquests són joves d’un col·lectiu i perfil molt determinat. 

• Pel que fa als joves consultats, alguns perceben una gran diferència entre els joves 

associats, que tenen un bon accés a la informació i tenen una interlocució fluida amb 

���������������������������������������� �������������������
2 Estudi sobre la comunicación entre l’Ajuntament de Sant Cugat i els joves del municipi- juliol 2012.�
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l’ajuntament, i els joves no associats. Els joves que han estat actius en entitats i activitats 

de la ciutat en la seva infància o primera joventut normalment troben espais on canalitzar 

les seves inquietuts o s’impliquen més en la dinàmica de la ciutat. Valoren que la 

informació jove caldria centralitzar-la en una mena de finestreta única i una imatge de 

marca jove que la identifiqués. En aquest sentit, valoren que el Casal de Torreblanca no 

està prou aprofitat ni com espai de referència informativa ni com espai de trobada jove. 

• Des de l’àmbit tècnic es valora que actualment es realitza una difusió molt institucional de 

les activitats que s’ofereixen. S’utilitza una imatge molt pròpia de l’administració i uns 

canals molt tradicionals tenint en compte els sistemes de comunicació actuals, Tot Sant 

Cugat, Carta, etc. Els joves, de per sí, tenen un cert rebuig a tot el que prové de 

l’administració i per tant cal trobar l’equilibri en la necessitat de  visualitzar l’ajuntament en 

tot allò que fa, i la necessitat de comunicar de manera més “subtil”, menys institucional, i 

amb un llenguatge més pròxim a ells. Per això, s’estan buscant línies de treball que 

intenten defugir de la dimensió més institucional de la comunicació buscant joves referents 

de manera que aquests puguin fer de “corretja de transmissió” amb altres joves, com per 

exemple, el projecte JACS. 

 

• Els joves consultats coincideixen força en que la difusió d’activitats i serveis  adreçades als 

joves és deficient. La majoria d’adolescents utilitzen sobre tot el boca orella i en alguns 

casos el Tot Sant Cugat. Tot i que fan servir xarxes social i internet, la web de l’ajuntament 

no la utilitzen. En canvi, sí que valoren com un canal vàlid penjar informacions als instituts, 

ja que les cartelleres que hi ha pels passadissos se les miren en estones de pati, etc. En 

aquest sentit ja s’ha iniciat algun projecte com al Pla fem cultura, a través del qual els fan 

arribar informacions d’actes culturals. Destaquen però la importancia d’utilitzar formats 

atractius i amb poca lletra. A la ciutat existeixen alguns espais per poder penjar informació, 

però els cartells són ràpidament tapats o no s’utilitzen per part dels joves. 

• També assenyalen que es podria utilitzar més la figura dels delegats i delegades de centre 

ja que normalment tenen trobades una vegada al mes. 

• Finalment, també es comenta el potencial del recent creat Consell de joves 13-16 per fer 

arribar informació als joves de la seva edat. 

 

Espais de participació 

Consell de joves 13/16 

Durant l’any 2014 s’ha constituït el Consell de joves 13-16 com un òrgan consultiu i de participació on 

els joves de Sant Cugat poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i opinions, 

així com proposar accions concretes per transformar la ciutat. En concret té encomanades 

les funcions següents: 
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o Manifestar i expressar les seves idees, opinions i inquietuds a iniciativa pròpia o a consulta de 

l'Ajuntament, en relació amb els assumptes de la ciutat. 

o Fer aportacions al debat sobre els assumptes de la Ciutat, formulant propostes, suggeriments o 

queixes respecte de qualsevol actuació concreta de l'Ajuntament i de manera especial 

d'aquelles que poden afectar les seves aspiracions i interessos com a grup. 

o Aconseguir que el conjunt de la societat adulta valori i prengui en consideració l'opinió dels 

joves. 

o Donar a conèixer els drets i els deures que corresponen a aquests joves dins de la seva 

comunitat. 

o Actuar com a canal de comunicació entre els joves que representen i les autoritats municipals. 

o Difondre els drets dels joves i promoure actituds de respecte per part de la societat adulta, 

valorant la seva opinió. 

o Donar a conèixer als adults el punt de vist dels joves en els aspectes relacionats amb la Ciutat, 

desenvolupant així, una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i joves d'entre 13 i 16 

anys. 

 

El Consell de Joves 13/16, presidit per l’alcaldessa, està integrat en el curs 2013-14 per 13 estudiants 

d'ESO de 7 centres d’ensenyament de la ciutat: Institut Arnau Cadell, Institut Joaquima Pla Farreras, 

Col·legi Pureza de María, Escola Hatikva,  Institut Angeleta Ferrer,  Col·legi Viaró i Col·legi La 

Farga. També en formen part els regidors dels àmbits de Joventut i Educació, com a sotspresidents. 

Consell Local de Joventut 

El ple municipal de Sant Cugat va aprovar el passat mes d’octubre de 2013 una moció institucional per 

treballar i promoure la creació del Consell de Joves de la ciutat.  

L'acord municipal contempla que el Consell Local de Joves ha de ser autònom i auto organitzat, d’acord 

amb el model i les mateixes normes que proposa el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, 

agrupant entitats, col·lectius i persones joves que vulguin incidir en les condicions de vida juvenils a 

Sant Cugat així com en la definició, desenvolupament i seguiment de les polítiques de joventut que es 

duguin a terme a l'àmbit local.  Igualment, l’Ajuntament es compromet a donar suport i dialogar amb el 

Consell de Joves de Sant Cugat, un vegada constituït, en relació al disseny i implementació de les 

polítiques públiques que afecten els i les joves de la ciutat. 

Què es pensa del futur Consell local de joves? 

 

• Entre els joves consultats existeixen diferents visions entorn el futur Consell local de joves. 

D’una banda, les entitats juvenils dels partits polítics que ho estan impulsant conjuntament 

amb altres entitats valoren que pot tenir un paper com dinamitzador de la informació 
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adreçada als joves, i com un mecanisme per arribar a més joves, millorar la comunicació i 

interlocució amb l’ajuntament i fiscalitzar o fer el seguiment de l’acció política. D’una altra 

banda, altres entitats assenyalen que existeix un clar risc de politització i que només el 

facin servir determinades entitats. Creuen que el Consell hauria de poder incloure joves no 

associats i col·lectius de joves encara que no tinguin format jurídic, però no sembla que les 

converses vagin en aquesta direcció. 

• La visió dels tècnics consultats també apunten que dóna la sensació que s’està polititzant 

molt la creació del Consell, i això pot generar que altres entitats juvenils no polítiques no 

vulguin implicar-se. La manera de fer de les joventuts dels partits polítics pot excloure 

altres entitats juvenils. Si això passa, acabarà sent més del mateix, i per tant, tornaran a 

monopolitzar aquest espai els col·lectius amb qui l’ajuntament ja té una interlocució 

establerta. A més, recorden, que en paral·lel s’ha constituït l’Aplec, com espai de trobada i 

coordinació de les entitats, i per tant, es pot acabar generant una interlocució bicèfala. Tot 

i això, el fet de que el Consell s’organitzi al marge de la voluntat i lideratge municipal és un 

fet positiu perquè implica una voluntat d’autonomia i de fer coses per part d’alguns joves. 

 

 

Projecte Desplaça Jove (Festa Major) 

Com evolució de les antigues barraques, l’any 2012 es va realitzar la primera edició del Projecte 

Desplaça Jove. Aquest projecte pretén implicar als joves santcugatencs en l’organització d’aquest espai 

jove, que se celebra dins de les activitats de la festa gran de la ciutat. Durant l’edició del 2012 van 

participar joves de deu entitats locals, que van programar concerts, batucades, exhibicions de hip-hop i  

punts de participació i reflexió ciutadana, a la plaça del Rei. 

Taulacció del Casal de Torreblanca  

Des del Casal de Torreblanca, la participació s’impulsa a partir de diferents actuacions. D’una banda, 

des del SIJ es difonen les activitats i propostes de les entitats locals, es dóna suport a les entitats que 

ho sol·liciten i es posa a disposició dels col·lectius juvenils no formals, la informació, la documentació i 

el suport necessaris per convertir-se en entitats legalment constituïdes. També fins el 2013, el Casal de 

joves Torreblanca impulsava el projecte Taulacció que consistia, bàsicament, en donar suport a 

diversos grups de joves que no són entitat, perquè puguin dur a termes les seves propostes i activitats, 

alhora que s’educa en la participació. 

Oficina del voluntariat   

L’Oficina de voluntariat social pretén donar resposta a tota la ciutadania que vulgui fer voluntariat i 

assessorar-la de les diferents opcions que tenen. També ofereix formació i assessorament a les entitats 

socials de Sant Cugat del Vallès, així com difusió de les seves activitats. 
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Respecte al voluntariat, el Servei d’informació juvenil té una línia de treball amb col·laboració amb 

l’Oficina de Voluntariat de Sant Cugat del Vallès.La ciutat també compta amb el programa Banc del 

Temps que té com objectiu promoure l'intercanvi gratuït  de serveis, per ajudar a resoldre necessitats, 

millorar la convivència, etc. El Banc del Temps és un projecte promogut per l'Ajuntament de Sant Cugat 

en col·laboració amb l'Associació Salut i Família. 

Quines oportunitats ofereix el voluntariat? 

• En el marc del PLIA l’àmbit polític observaba que les activitats adreçades als i les 

adolescents es centren en l’esport, la música i la cultura popular, oferta que arriba a un 

sector  determinat. Per ampliar l’oferta, es proposa potenciar el voluntariat ja que es 

percep que un sector dels adolescents podria estar interessat. També s’assenyala 

l’Aprenentatge servei com una potencialitat a explorar amb aquest col·lectiu.  

• Des dels tècnics municipals, es ressalta la dificultat de cobrir la demanda de voluntariat 

adolescents pel tipus d’oferta disponible, i les dificultats de les entitats per tenir voluntaris 

menors d’edat. Per millorar aquesta situació, caldria engegar una línia de treball amb les 

entitats, per tal d’informar, motivar i donar cobertura municipal a aquests tipus d’iniciatives. 

 

Associacionisme 

Sant Cugat compta  amb un gran nombre d’entitats i col·lectius joves associats i un gran nombre 

d’entitats de cultura tradicional i entitats esportives que sense ser estrictament juvenils mobilitzen o 

agrupen molts joves. 

Com es valoren les associacions? 

• Des de l’àmbit tècnic, es valora que les associacions i col·lectius juvenils de Sant Cugat 

són molt heterogenis i diversos, com la seva població. Tot i això, es poden identificar 4 

grans grups d’entitats: 

o Entitats de cultura popular. En aquest cas, es considera que hi participen molts 

joves però la direcció de l’entitat la realitza gent adulta. 

o Entitats esportives. En el cas d’esports passa el mateix que les entitats 

culturals, els càrrecs directius acostumen a ser adults i els usuaris i monitors, 

gent jove. 

o Entitats de lleure. Que actualment està força a l’alça i a més estan dirigides 

pels mateixos joves. 

o Entitats i col·lectius alternatius no formals. S’observa que hi ha un augment 

important d’aquest perfil de joves que s’organitzen però no es constitueixen en 
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entitat. Per exemple, es destaca el Front Friki entre molts d’altres. Aquests 

tipus de col·lectius reben el suport del Casal Torreblanca a l’hora d’organitzar 

coses en la mesura que en ocasions es requereixen certs formalismes que cal 

complir (disposar de NIF, responsabilitat jurídica, etc.). 

• Algunes entitats assenyalen que existeix un tracte diferenciat per part de l’ajuntament o 

que no se’ls dona prou suport o reconeix la tasca que fan. En aquest sentit els tècnics 

assenyalen que cal diferenciar entre la política de subvencions, on hi ha diferents criteris 

d’assignació de recursos i no sempre són compartits, i la capacitat per interlocutar amb 

l’ajuntament i demanar i obtenir coses, en especial, la realització d’activitats a l’espai 

públic. La relació amb les entitats i col·lectius la realitza cada servei específic, i tots 

escolten a tothom. Però sí que és cert, que hi ha entitats que obtenen més fàcilment que 

altres el permís per fer un activitat a l’espai públic atenent a aspectes molt diversos: des 

de l’horari, al tipus d’activitat, al temps que fa que es programa, el seguiment, l’impacte, 

etc. De fet, hi ha una Comissió d’Ocupació de la via pública que es reuneix cada setmana i 

estableix i aplica aquests criteris. Tot i això, s’observa molta ingerència política en aquest 

punt. 

• Pel que fa al suport municipal algunes entitats perceben que l’ajuntament no facilita prou la 

tasca de les entitats que organitzen activitats per joves i que desenvolupen una funció 

d’interès públic. Per exemple, en determinats tràmits o gestions no es guarden les dades i 

es tornen a demanar a les entitats. 

• També s’indica que des de les escoles no es promociona prou l’educació en el lleure o 

que existeixen espais municipals que no s’utilitzen prou. Existeix la percepció que Sant 

Cugat compta amb molts equipaments però que s’han prioritzat altres usos com ara 

museus. Sense que es qüestioni aquests usos es valora que potser no cal tant espai per 

aquesta activitat museística i que en qualsevol cas hagués estat bé consultar les entitats. 

 

• Finalment des de l’àmbit polític a l’oposició es valora que l’ajuntament ha de tenir un paper 

facilitador i aportar eines i espais perquè els joves s’organitzin. Cal evitar regular-ho tot 

sinó posar les coses fàcils als joves que s’organitzen, com ara les entitats, per tal que 

continuïn i puguin fer crèixer els seus projectes. 
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Conclusions 
 

Diversitat territorial i distribució dels recursos 

Sant Cugat del Vallès presenta una gran diversitat territorial, com a mínim amb 5 àmbits: el Nucli Antic 

(amb molta diversitat de barris), el barri de Mira-sol, la Entitat Municipal Descentralitzada Valldoreix, La 

Floresta i Les Planes. Cada una d’aquestes àrees presenta realitats força diferents des del punt de 

vista de volum de població i tipologia urbanística i habitatges. Aquest fet es reflecteix en la distribució 

dels recursos i equipaments municipals, especialment aquells de caire cultural i administratiu i obliga a 

contemplar quines estratègies i accions es poden impulsar per minimitzar o pal·liar les 

dificultats d’accés dels joves que viuen en les zones més perifèriques per accedir a determinats 

recursos: Biblioteques, Casa de Cultura, Casal de Torreblanca, Teatre Auditori, Museu del Monestir, 

Escola de Música, etc. 

La població jove de Sant Cugat del Vallès 

La població jove representa un percentatge molt important de la població de Sant Cugat. A desembre 

de 2013 a Sant Cugat hi havia 14.213 joves de 15 a 29 anys, que representen un 16’28% de la 

població total. 

Observant les dades podem afirmar que la tendència és que la població seguirà sent molt jove durant 

els propers anys però, proporcionalment el grup que augmentarà d’una manera més important 

durant els pròxims 5 anys seran els adolescents, fet que ens ha de fer plantejar les estratègies i 

oferta d’activitats adreçades a aquest col·lectiu. L’any 2013 la població menor de 15 anys a Sant 

Cugat era de 17.767, per tant si aquests 17.767 sumem els 14.213 comprovem com 31.980 habitants 

de Sant Cugat són menors de 30 anys, fet que representa un 36’6 % de la població total.  

Més enllà de la diferència d’edat amb tot el que implica respecte interessos, necessitats, demandes, 

moments vitals diferenciats, etc, el que anomenem “col·lectiu” jove, en realitat és un conjunt de població 

molt divers que es pot segmentar i identificar en diferents grups amb característiques molt 

diferenciades. En aquest sentit es destaca la necessitat de focalitzar i diferenciar la població diana 

de cadascuna de les accions que s’impulsin, atès que les dificultats i oportunitats són clarament 

diferents i per tant les estratègies ha desenvolupar també ho han de ser.  

Els processos de formació dels joves 

La població de Sant Cugat, en general, té un alt nivell d’estudis. Això es reflecteix amb l’alt nivell 

d’èxit escolar, i en el baix nombre de suspesos de l’ESO. Aquest fet es tradueix en un alt índex de joves 

que continuen els estudis cap a batxillerat i la universitat Es detecta, però, un cert descrèdit de la 

formació professional, si bé, els cicles formatius que s’oferten a la ciutat estan força saturats.  
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La diversitat i qualitat de l’oferta formativa, pública, concertada i privada, és reconeguda per tots els 

agents consultats, però preocupa que el futur creixement de la població adolescent provoqui una 

manca d’oferta, tant de batxillerat com de cicles formatius. 

Sant Cugat també compta amb recursos adreçats al suport en l’aprenentatge dels adolescents, on 

destaca l’existència i feina realitzada des del Programa de Qualificació Professional Inicial (PQPI) i la 

Unitat d’Escolarització Compartida (UEC). Aquests recursos treballen amb un col·lectiu amb dificultats 

d’aprenentatge, facilitant una adaptació curricular i instrumental a aquells nois i noies que ho 

requereixen.  També existeixen diferents equipaments i serveis adreçats al suport a l’estudi, com ara 

les biblioteques o el Casal Torreblanca, i ha establert convenis puntuals amb Esade per a la utilització 

d’alguns espais. Tot i aixó, la majoria dels joves consultats afirmen que l’espai que més utilitzen per 

estudiar és la pròpia llar. Pel que fa a la biblioteca hi ha força acord entre els joves consultats, en 

assenyalar que és molt petita i que manca espai per l’elevada demanda que té.  

L’ocupabilitat dels joves i l’accés al món laboral 

Tot i la situació privilegiada de Sant Cugat respecte altres municipis de l’entorn metropolità, es reconeix 

que l’actual mercat laboral és molt dèbil conseqüència de la profunda crisi en la que estem immersos. 

La feina que s’oferta a Sant Cugat és molt qualificada i això dificulta molt l’accés laboral als 

joves.  

El Servei d’Ocupació Municipal (SOM) no és un punt de referència pels joves de Sant Cugat a 

l’hora de buscar feina. Això es posa de manifest pels pocs joves apuntats al servei, tot i l’atur juvenil 

que hi ha al municipi. Es reconeix que quan es genera un servei per a joves no se sap com accedir a 

ells, i tot i que es fa difusió la sensació és que costa arribar als joves. Per això s’apunta que la futura 

Oficina Jove pot ser una oportunitat en aquest sentit. 

Els joves consultats per la seva part els preocupa els elevats índexs d’atur juvenil i alguns consideren 

que el model de ciutat que s’ha impulsat condiciona les oportunitats laborals. Hi ha qui considera 

que les polítiques d’ocupació estan més orientades a prestigiar la ciutat que no pas a rebaixar de 

manera eficient els nivells d’atur juvenil de la ciutat. Alguns joves valoren que no s’incentiva prou la 

contractació dels joves a la ciutat i que  malgrat estar molt preparats i amb estudis universitaris tenen 

dificultats per trobar feina.  

Els canals que fan servir majoritàriament per trobar feina són sobre tot internet, els propis contactes a 

la universitat i en menor mesura les ETT, l’ajuntament, o el Tot Sant Cugat. La creació d’un portal 

d’ofertes i demandes de feines per a joves que ajudés a centralitzar la informació sobre possibles 

ocupacions seria una oportunitat segon els propis joves. 
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L’accés a l’habitatge 

PROMUSA disposa de 235 habitatges de lloguer per a joves  en contracte de 5 anys improrrogables 

per promoure la rotació. En els darrers anys ha augmentat molt la mobilitat i els motius són molts 

diversos, perquè han trobat un pis millor, perquè van a viure a un altre municipi, etc.  

A nivell tècnic es valora que a l’hora de pensar les polítiques de suport a l’habitatge per a joves cal 

diferenciar entre els joves que viuen amb els pares, i poden necessitar suport i joves que no 

viuen amb els pares. 

Els joves consultats coincideixen que el preu de l’habitatge a Sant Cugat és molt car, i superior al dels 

municipis de l’entorn i preveuen que aquest serà el principal element de dificultat per accedir a un 

habitatge a Sant Cugat el dia que decideixin emancipar-se. Malgrat tot, gairebé el 50% dels joves 

consultats confien en poder fer-ho a la ciutat i es valoren els esforços municipals per oferir habitatges 

de lloguer per a joves. 

El temps lliure dels joves  

Com ja s’ha indicat, el perfil dels joves de Sant Cugat és molt divers i heterogeni, tant des del punt de 

vista de l’edat, els interessos i les motivacions, com per la zona de residència. No obstant, s’observa 

que en general molts adolescents realitzen activitats de lleure durant la setmana, sobre tot 

vinculades a activitats extraescolars ja sigui de caire esportiu o cultural. Entre els 14 i els 18 anys els 

joves perden interès en participar en activitats dirigides i es valora que calen activitats atractives atès 

que en els pròxims anys hi haurà un augment important de la franja de joves a Sant Cugat, i es preveu 

una major “pressió” i necessitat de recursos destinats a aquest col·lectiu. 

Molts joves, especialment majors de 18 anys ja assumeixen que el seu temps d’oci i lleure el 

desenvolupen fora de Sant Cugat. Això, per una franja d’edat on ja hi ha una major autonomia i 

capacitat de mobilitat no és tant problemàtic com per als adolescents. A més, es destaca que a Sant 

Cugat pot haver una certa activitat d’oci per una franja de població amb cert poder adquisitiu. Però per 

a joves de 16 a 18 anys activitats sense cost, n’hi ha molt poques. La manca d’oferta lúdica a Sant 

Cugat, ha generat una certa tendència dels adolescents a anar a Barcelona.  

Sant Cugat del Vallès compta amb una xarxa important de parcs i zones verdes condicionades 

amb serveis on gaudir del temps lliure. La majoria d’aquest espais, però, estan condicionats per 

infants i no pas per joves. Alguns d’aquests espais, com per exemple els skatepark, es distribueixen 

pel territori pensant més en no molestar al veïnat que no en facilitar l’accés als adolescents. Per tant, és 

necessari revisar l’oferta d’espais públics d’oci i lleure per a la franja d’edat adolescent adequant 

la seva ubicació i continguts pensant en els seus interessos i necessitats.  

En general, no hi ha massa adolescents al carrer o les places, com potser sí que succeeix en 

altres municipis. En canvi, en cap de setmana, es percep un ús més intensiu d’aquestes 

zones i espais públics, i els propis joves assenyalen que una de les principals activitats de 
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lleure de cap de setmana en aquesta edat és quedar amb els amics i passejar per la ciutat. A mesura 

que els joves consultats són més grans, s’afegeix la realització d’activitats culturals o les sortides de 

cap de setmana entre les seves preferències de lleure. 

 

La pràctica esportiva entre els i les adolescents 

Es constata que hi ha una oferta molt potent de foment de l’activitat esportiva a primària que a 

secundària no té continuïtat. De fet, les dades assenyalen que a primària un 50% dels infants 

practiquen algun esport, i a secundària el % es redueix al 25%. L’activitat esportiva està poc treballada 

dins dels instituts perquè l’oferta passa a vincular-se únicament a entitats esportives. Aquest fet 

s’atribueix a diferents factors: una disminució de la relació de l’ajuntament amb els instituts, el canvi 

d’horari dels instituts que fa que l’alumnat marxi a casa i difícilment torni per realitzar una activitat 

extraescolar, una major pressió acadèmica sobre l’adolescent, etc. 

En aquesta línia, també s’identifica una certa dificultat per realitzar algun esport fora de l’àmbit 

federatiu, i per tant, no competitiu. I això es considera una mancança des del punt de vista del foment 

de l’esport com a lleure saludable. 

A més, destaca el fet que moltes noies deixen de fer esport quan passen a l’adolescència. 

S’observa que al passar de l’esport escolar a l’esport de clubs competitiu es produeix un biaix en 

l’oferta esportiva masculina i femenina, en el sentit que l’oferta masculina és àmplia i la femenina és 

menor i enfocada a determinats esports, com el basquet i el voleibol. Des de nivells tècnics, s’observa 

la necessitat de fomentar l’esport des d’una vessant i perspectiva lúdica i educativa, i buscar 

mecanismes per treballar l’esport com a instrument preventiu: jugar a l’espai públic, buscar la 

informalitat en la pràctica esportiva, etc.  

Cultura i joves 

L’oferta cultural de Sant Cugat és diversa, però el cost de bona part d’aquestes activitat provoca que no 

siguin accessible per a tothom. Des de l’àmbit tècnic s’apunta el risc de que l’accés a les activitats 

pugui fraccionar la població en dos segments. També es recull la necessitat de canalitzar l’oci 

musical del municipi. Hi ha molts grups de música a Sant Cugat que no tenen lloc on reunir-se. 

Caldria promocionar més aquests grups, i tot i que al Casal Torreblanca hi ha bucs d’assaig, aquests 

són insuficients per tota la demanda existent. Es considera que, en l’àmbit musical, l’oci no està ben 

canalitzat i en aquesta mateixa línia, des dels professionals municipals troben a faltar espais 

accessibles on poder fer música de manera creativa i més econòmica.  
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La Festa Major és un dels moments importants pel que fa al lleure jove. En el marc de la festa, 

s’organitzen moltes activitats i les entitats de caràcter tradicional o popular mouen molta gent i tenen 

força visibilitat. Des del Consell de joves 13-16 assenyalen que en les reunions que es fan per 

organitzar la Festa Major totes les persones són majors de 18 anys i per tant caldria incorporar algú 

més jove a aquestes reunions per poder recollir la seva perspectiva i interessos i d’aquesta 

manera es tinguin en compte en la programació. 

Els equipaments i els joves  

L’Ajuntament de Sant Cugat, disposa d’una xarxa d’equipaments i serveis destinada a l’atenció dels 

adolescents i joves del municipi, que presenta com a referent bàsic el Casal Torreblanca on trobem 

ubicada l’actual Oficina Jove.  

Els professionals que gestionen el Casal destaquen la diversitat de perfils d’usuaris. Tot i que també 

l’utilitzen adolescents, la majoria dels usuaris són joves majors d’edat, amb més autonomia per realitzar 

activitats sense la necessitat d’una persona que les dirigeixi o canalitzi les seves inquietuds. Des 

d’alguns serveis municipals s’observa que el Casal Torreblanca és un gran equipament però 

desaprofitat respecte a l’oferta d’activitats adreçades als adolescents. Es percep que l’equipament no 

és referent per la gran majoria de joves del municipi, tant per aquells que pertanyen a famílies 

benestant com els que no. En aquest sentit, es detecta una manca de coneixement de l‘oferta i una 

manca de flexibilitat en els serveis que presta.  

La comunicació i interlocució amb els joves 

Els tècnics consultats constaten que costa molt arribar als joves, però també es reconeix que no hi ha 

hagut un intent seriós de fer-ho. Existeix una estratègia de comunicació definida que no s’ha 

arribat a implementar mai de manera general a l’ajuntament.  

Aquesta manca de canals de comunicació també es veu reflectida amb una manca de pluralitat 

d’interlocutors juvenils. S’observa que són un reducte molt reduït de joves els que accedeixen als 

serveis municipals, i aquests són joves d’un col·lectiu i perfil molt determinat. Es constata la necessitat 

de disposar d’una estratègia de comunicació pròpia dirigida als joves, i això passa per no partir 

d’una oferta centralitzada des de comunicació, sinó des dels mateixos recursos juvenils. És necessari 

crear un canal específic per a joves. I en aquest canal ha de tenir un paper fonamental l’ús de les 

TIC, perquè els joves avui dia es comuniquen a través de les xarxes social.Des d’aquests recursos 

juvenils ja es treballa en aquesta línia, però caldria també una estratpgia global de l’ajuntament. 

La difusió de les activitats 

Des de l’àmbit tècnic es valora que actualment es realitza una difusió molt institucional de les 

activitats que s’ofereixen. S’utilitza una imatge molt pròpia de l’administració i uns canals molt 

tradicionals tenint en compte els sistemes de comunicació actuals: Tot Sant Cugat, Carta, etc. Per això, 

s’estan buscant línies de treball que intenten defugir de la dimensió més institucional de la comunicació 
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buscant joves referents de manera que aquests puguin fer de “corretja de transmissió” amb altres 

joves. 

Els joves consultats coincideixen força en que la difusió d’activitats i serveis  adreçades als joves és 

deficient. La majoria d’adolescents utilitzen sobre tot el boca orella i en alguns casos el Tot Sant Cugat. 

Tot i que fan servir xarxes social  i internet, la web de l’Ajuntament no la utilitzen. Una altra via que se li 

reconeix un cert potencial és penjar informacions als instituts, ja que les cartelleres que hi ha pels 

passadissos se les miren en les estones de pati, etc. Destaquen la necessitat d’utilitzar formats 

atractius i poca lletra. També assenyalen que es podria utilitzar més la figura dels delegats i 

delegades ja que normalment tenen trobades una vegada al mes o el potencial del recent creat 

Consell de joves 13-16 per fer arribar informació als joves de la seva edat. 

Els espais de participació jove 

Durant l’any 2014 s’ha constituït el Consell de joves 13-16 com un òrgan consultiu i de participació on 

els joves de Sant Cugat poden exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i opinions, 

així com proposar accions concretes per transformar la ciutat. Aquest Consell és valorat com una 

oportunitat per intentar canalitzar les demandes i interessos dels joves adolescents i els joves 

assenyalen com a primers possibles temes a treballar la Festa Major i el coneixement de les 

associacions del municipi. 

D’una altra banda, en el moment de la diagnosi, algunes entitats han iniciat el procés per a la creació 

del futur Consell Local Joventut com un espai de joves autònom i autorganitzat, que agrupi 

entitats, col·lectius i persones joves que vulguin incidir en les condicions de vida juvenils a Sant Cugat 

així com en la definició, desenvolupament i seguiment de les polítiques de joventut que es duguin a 

terme a l'àmbit local. 

Les entitats juvenils dels partits polítics que ho estan impulsant conjuntament amb altres entitats 

valoren que aquest Consell Local de Joventut pot tenir un paper com dinamitzador de la informació 

adreçada als joves, i pot ser un mecanisme per arribar a més joves, millorar la comunicació i 

interlocució amb l’Ajuntament i fiscalitzar o fer el seguiment de l’acció política. D’una altra banda, altres 

entitats assenyalen que existeix un clar risc de politització i que només el facin servir 

determinades entitats. També cal tenir present que en paral·lel s’ha constituït l’Aplec, com espai de 

trobada i coordinació d’algunes entitats, i per tant, es pot acabar generant una interlocució bicèfala. Tot 

i això, el fet de que el Consell s’organitzi autònomament és un fet positiu perquè implica una voluntat de 

fer coses per part d’alguns joves. 

Les associacions de joves 

Les associacions i col·lectius juvenils de Sant Cugat són molt heterogenis i diversos com la seva 

població. Tot i això, es poden identificar 4 grans grups d’entitats: 
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• Entitats de cultura popular. En aquest cas, es considera que hi participen molts joves 

però la direcció de l’entitat la realitza gent adulta. 

• Entitats esportives. En el cas de les entitats esportives passa el mateix que amb les 

entitats culturals, els càrrecs directius acostumen a estar ocupats per persones adultes 

i els usuaris i monitors són gent jove. 

• Entitats de lleure. Que actualment està força a l’alça i a més estan dirigides pels 

mateixos joves, i adeçades a infants i adolescents. 

• Entitats i col·lectius alternatius no formals. S’observa que hi ha un augment important 

d’aquest perfil de grup de joves que s’organitzen però no es constitueixen en entitat. 

Per exemple, es destaca el Front Friki entre molts d’altres. Aquests tipus de col·lectius 

reben el suport del Casal Torreblanca a l’hora d’organitzar coses en la mesura que en 

ocasions es requereixen certs formalismes que cal complir, com disposar d’un NIF, 

tenir responsabilitat jurídica, etc. 

 

A més a més cal tenir en compte la presència de diferents grups no formals. 

Algunes entitats assenyalen que existeix un tracte diferenciat per part de l’Ajuntament en funció de 

cada entitat. En aquest sentit, els tècnics assenyalen que cal diferenciar entre la política de 

subvencions, on hi ha diferents criteris d’assignació de recursos i no sempre són compartits, i la 

capacitat per interlocutar amb l’Ajuntament i demanar i obtenir coses, en especial, la realització 

d’activitats a l’espai públic. La relació amb les entitats i col·lectius la realitza cada servei específic, i tots 

escolten a tothom. Però sí que és cert, que hi ha entitats que obtenen més fàcilment que altres el 

permís per fer un activitat a l’espai públic atenent a aspectes molt diversos: des de l’horari, al tipus 

d’activitat, al temps que fa que es programa, el seguiment, l’impacte, etc. De fet, hi ha una Comissió 

d’Ocupació de la via pública que es reuneix cada setmana i estableix i aplica aquests criteris. 

Pel que fa al suport municipal algunes entitats perceben que l’Ajuntament no facilita prou la tasca 

de les entitats que organitzen activitats per joves i que desenvolupen una funció d’interès públic. 

També s’indica que des de les escoles no es promociona prou l’educació en el lleure o que existeixen 

espais municipals que no s’utilitzen. 

De fet contrasta molt l’alta participació i implicació dels joves que formen part d’entitats i el gran 

desconeixement de la xarxa associativa de la ciutat per part de la majoria de joves. 

   

 

 

 


