
    

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

PLA LOCAL DE JOVENTUT
 

2016 - 2020
 

Febrer de 2017
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
     

 
              

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

         
 

              

Unitat de Joventut, Departament d'Igualtat d'Oportunitats i Ocupació.
Àrea d'Igualtat i Drets Socials 

Amb la col·laboració de la Unitat d’Assistència a la Planificació i a l’Avaluació (UAPA) 

Factoria Jove - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

c/ Mallorca, 30 -34 – Tel. 93 652 98 43 – elpunt@santboi.cat - https://joventutsantboi.wordpress.com/ 

http:https://joventutsantboi.wordpress.com
mailto:elpunt@santboi.cat


 

   

 

 
 

                                                                                        
                                                                  

                                                                 
                                                      

                                      
                               

                                                      
                                  
                                                                                                
                                              

                                                                    
                                                                
                                                                      

                                                                                
                                                                                       
                                                                                      

                                                                                        
                                                                                 

                                                                                          
                                                                                   

                                                                                         
                                                                             

                                                                                          
        

                                                                                                    
                                           
                                                      
        

                                                          
                                                                                  
            

                                                                                                  
                     
        

                                                     
                                                      
                                                                      
                                                   

                                                                                        
                                                                                    

                                                                      
          

                                                                                                           
                                                                                    
                                                

                                
                                                      
                                                 
                                                

                                                                               
                                                                                               

                                                                       
                                                                                     
                                                                 
                                                                                                         
 

ÍNDEX 

INTRODUCCIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 
NOTES METODOLÒGIQUES . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
 

1. Definició de l'encàrrec	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
 
2. Descripció del treball de camp	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
 

Fase 1. D'anàlisi i de diagnosi inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
 
Fase 2. D'ampliació de la diagnosi inicial . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
 

3. Comunicació interna i externa	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
 
4. Fase de Planificació, Seguiment i Avaluació . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
 

CONTEXT . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
 
LA REALITAT JUVENIL, A SANT BOI . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 
Evolució de la població . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
 
Distribució de la població . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
 
Distribució territorial . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
 
Mercat laboral . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
 
Educació . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
 
Habitatge . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
 
Mobilitat . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
 
Comunicació . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
 
Cultura . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
 
Participació . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
 
Esports . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
 
Salut i Sexualitat . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
 
Igualtat . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
 

AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015:
 
RESUM . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
 

1. Execució del Pla de Ciutat 2012-2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
 
2. Anàlisi de memòries de gestió	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
 
3. Indicadors per programes i del Servei 
d'Informació Juvenil "El Punt" . . . . . . . . . . . . . . . . 68
 

TREBALL DE CAMP . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 
1. Sessió de joves en el marc del Pla de Govern
 
2015-19 (Novembre 2015) . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
 
2. Enquesta durant la Fira de la Puríssima (Desembre 2015) . . . . . . . . . . 73
 
3. Doble sessió amb professionals que treballen
 
amb persones joves (Març 2016) . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
 
4. Sessió amb joves (Març 2016)	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
 
5. Entrevistes amb joves (Abril 2016) . . . . . . . . . . . . 83
 
6. Entrevista amb el regidor de Joventut . . . . . . . . . . . 88
 

PLANIFICACIÓ . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
 
Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
 
Pla Local de Joventut . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
 

MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016
2020	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
 

Introducció . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
 
Seguiment del Pla Local de Joventut . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
 
Avaluació del Pla Local de Joventut 2016-2020 . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
 

1. Avaluació Intermèdia	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
 
2. Avaluació Final o Ex-Post	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
 

Indicadors de Seguiment i Avaluació . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
 
Índex de gràfics i taules . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
 
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
 
ANNEX: AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT . . . . . . . . . . . 142
 

1. Indicadors d'avaluació actualitzats	 . . . . . . . . . . . . 142
 
2. Execució del Pla de Ciutat 2012-2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . 147
 
3. Anàlisi de les memòries de gestió	 . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
 

1
 



 

   

 
 

 
 
 

              
               

                   
                 
          

 
                

              
 

                 
                  

                    
            

 
             

    
 

              
           

                
                   

        
 

                
               

 
           

 
 
 

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCCIÓ 

Aquest document, és un document necessari, i útil. Faig referència a què és necessari 
perquè el que fa és dir-nos en quina situació estem. En aquesta, trobem una acurada 
diagnosi de quina és la situació real del jovent de la nostra vila, i per altra banda és útil 
perquè ens indica el full de ruta que han de seguir les Polítiques de Joventut, o que 
afecten al jovent, en els anys posteriors fins al 2020. 

També situa al jovent on aquest es mereix, al centre de l'acció política i dota de 
protagonisme a aquest sector de la població tan necessari i que són el futur. 

Amb aquest Pla Local de Joventut, el que hem construït entre totes i tots, és un relat 
comú d'on estem i cap a on volem anar, i per això s'aposta per la consolidació de coses 
que es feien, el reforç de coses que es fan però que s'hi pot incidir més, i per últim la 
innovació, és a dir, plantegem respostes diferents a problemes nous o antics. 

Quatre verbs són els que marquen aquest nou Pla Local de Joventut: diagnosticar, 
consolidar, reforçar i innovar. 

En l'elaboració hem comptat amb tots els agents que treballen amb joves al territori: 
associacions, esplais, departaments de l'Ajuntament... i el més important, amb els 
propis i les pròpies joves que ens han aportat la seva visió, les seves propostes de 
millora tant en el què, com en la manera de fer les coses, i ens han transmès la seva 
complicitat i les ganes de millorar la ciutat. 

Per últim vull agrair a totes les persones, entitats i professionals la feina feta en aquest 
procés, i remarcar que han contribuït a fer de Sant Boi una ciutat més jove. 

Així que continuem amb l'objectiu de construir col·lectivament ciutats més joves!! 

Marc Aguilà i Esteve 
Regidor de Joventut 

2
 



 

   

 
 

  
 
 

    
 

                  
               

             
              

            
 

               
              

               
            
              
 

 
           

             
              

      
 

             
                

               
           

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTES METODOLÒGIQUES 

1. Definició de l'encàrrec 

La finalització de la vigència del Pla Local de Joventut, que va marcar el full de ruta a 
seguir respecte a les Polítiques de Joventut en el període 2012-2015, i la necessitat de 
disposar d'un nou marc estratègic de referència vinculat al nou contracte programa amb 
la Generalitat de Catalunya, va obligar a repensar quines eren les línies d'actuació que 
guiarien el nou Pla Local de Joventut amb l'horitzó posat al 2020. 

En paral·lel, la planificació sectorial del Pla Local de Joventut va coincidir en el temps 
amb la planificació de caràcter estratègic del nou Pla de Govern 2015-2019, que també 
va anar agafant forma establint les prioritats, els reptes i les mesures a implementar pel 
conjunt de polítiques municipals, amb dinàmiques i formats de treball generades que 
s'havien d'aprofitar per produir sinergies amb el procés endegat amb el Pla Local de 
Joventut. 

L'Àrea d'Igualtat i Drets Socials, i més concretament el Departament d'Igualtat 
d'Oportunitats i Ocupació que integra a la Unitat de Joventut, va formalitzar l'encàrrec 
de col·laboració amb la Unitat d'Assistència a la Planificació i Avaluació, que a partir 
d'ara es descriurà com a UAPA. 

A grans trets, l'encàrrec es concretava en disposar d'un nou instrument de planificació 
sectorial de les Polítiques de Joventut, el més ajustat a les necessitats actuals dels i de 
les joves, a les particularitats del nostre municipi, al nou context i alineades amb les 
prioritats de l'estratègia del Govern Municipal, cercant el màxima coherència i 
alineament de les diferents polítiques a endegar a Sant Boi. 
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2. Descripció del treball de camp 

El procés d'elaboració del Pla Local de Joventut 2016-20 s'ha estructurat en diferents 
fases de treball. 

En un primer moment es va dissenyar el procés de treball, l'elaboració del Pla, la 
calendarització de les accions, la metodologia a emprar, així com determinar els i les 
agents implicats/des en les diferents fases, a la vegada que es van consensuar els 
formats de treball amb els actors participants i els espais a habilitar entre l'Equip de 
Planificació (UAPA i el Departament d'Igualtat d'Oportunitats i Ocupació), per compartir 
tota la informació que s'anava generant. 

Aquesta primera etapa ha requerit una sèrie de trobades per anar concretant l'encàrrec 
de planificació, detectar i consensuar la documentació existent que podia ser d'utilitat 
per l'objecte, etc. 
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Fase 1. D'anàlisi i de diagnosi inicial 

Anàlisi documental 

En aquesta fase s'ha analitzat un conjunt de documentació generada des de 2010 fins 
el 2015 que feia referència a diferents programes i actuacions que formaven part de 
l'oferta de serveis de la Unitat de Joventut. 

Per començar, s'han analitzat les memòries corresponents a les diferents assessories 
(jurídica, de mobilitat internacional, psicològica). 

D’altra banda, s'han observat, tant de forma individual com comparativa, els informes 
que durant aquest període descrivien la feina feta amb la Xarxa d'Atenció Informativa 
Descentralitzada del Servei d'Informació Juvenil El Punt a 5 centres de secundària 
del nostre municipi (Institut Marianao, Institut Rubió i Ors, Institut Rafael Casanova, 
Institut Ítaca, Institut Camps Blancs). 

A més a més s'han analitzat els informes dels indicadors d'El Punt, amb informació 
del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves, Assessoria de Mobilitat 
Internacional, Psicològica, Jurídica, Punt Jove de Salut. 

Finalment, s'han revisat també els indicadors per programes, concretament els 
corresponents al Servei d'Informació Juvenil el Punt, (comunicacions, visites al Bloc i a 
les xarxes, consultes físiques al Servei d'Informació, usuaris i usuàries, valoracions, 
consultes a assessories i temes d'habitatge), el de Formació a Joves, el de Millora de 
l'Ocupació Juvenil, Igualtat d'Oportunitats i Participació Juvenil. 

Document de diagnosi-context inicial 

S'ha generat un document inicial de treball que contempla dades sobre diferents 
temes i àmbits que afecten als i les joves: cultura, educació, esport, evolució de la 
població, habitatge, mercat laboral, mobilitat, participació, inclusió i cohesió, salut que 
comprèn addiccions, alimentació, sexualitat; discapacitats i relacions interpersonals; i 
que ens aporta informació diversa sobre la realitat juvenil. 

Aquesta diagnosi inicial integra informació de caràcter municipal, així com informació 
relacionada amb aquests temes tractats des de l'àmbit autonòmic i/o estatal. 

També, com a punt de partida, s'ha aprofitat la informació derivada de l'enquesta 
efectuada als i les joves del municipi durant la Fira de la Puríssima del 2015, 
confeccionada ja amb la idea d'aprofundir en la diagnosi i aportar coneixement, 
detectar necessitats i proposar millores en els serveis municipals, (es van plantejar 
qüestions relacionades amb els àmbits laboral, formatiu, autonomia/habitatge/situació 
econòmica, xarxes socials, oci i cultura, participació i salut), així com també s'han 
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posat en valor determinades enquestes efectuades per la UAPA, i s'han tingut en 
compte per a la diagnosi els resultats de productes com: les enquestes de Condicions 
de Vida, sobre Drogues (concretament l'última onada), la vinculada amb el Pla de 
Ciutat 2012-2015, la d'Imatge i Balanç de la Gestió, i l'enquesta que recull l'Impacte de 
la Formació Ocupacional impartida per CORESSA, etc. 

El document de diagnosi inicial ha servit com a punt de partida perquè l'Equip de 
Planificació detecti aquells temes i aspectes sobre els que és necessari aprofundir, per 
disposar d'un document de treball més complet, sobre el que poder planificar amb 
l'horitzó 2020. 

Marc teòric 

En paral·lel, s'ha fet un recull del marc teòric amb l'anàlisi d'articles publicats 
relacionats amb les polítiques de joventut que emmarquen quins poden ser els reptes i 
objectius a abordar per part de les Polítiques de Joventut des de la perspectiva local i 
en el context actual. També s'han incorporat al procés de planificació del Pla Local, les 
directrius i els preceptes recollits dins del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, per 
cercar la coherència i l'alineament de les estratègies locals amb les plantejades a nivell 
de tota Catalunya. A la vegada, s'han tingut en compte les novetats i innovacions 
recollides en plans locals de joventut d'altres municipis propers amb la vocació 
d'incorporar aquestes accions en el nostre Pla Local de Joventut. 
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Fase 2. D'ampliació de la diagnosi inicial 

Dinàmiques grupals, sessions de treball i entrevistes a joves 

La limitació que evidencia la diagnosi inicial descrita a l'apartat anterior, ha fet plantejar 
la necessitat i l'obligació d'orquestrar altres vies per obtenir més informació i poder 
enriquir el document de partida. 

Taules de treball amb professionals 

Amb aquesta finalitat s'han organitzat dues taules de treball de professionals que han 
integrat a tècnics i tècniques interns de l'Ajuntament i externs que treballen en el 
territori de la nostra ciutat, que han aprofundit sobre les necessitats i les potencialitats 
dels i de les joves, sobre els reptes que cal abordar i sobre les propostes que s'han 
d'executar per assolir-los. 

Aquestes sessions de treball s'han realitzat els dies 10 i 17 de març de 2016, a 
l'equipament de Can Massallera, de forma seqüencial amb una setmana de diferència 
per una intencionalitat doble: la primera de donar continuïtat al procés ja que ambdues 
jornades estaven connectades a la temàtica i també a la metodologia, i en segon lloc, 
per mantenir el debat i el compromís durant un temps acotat. 

A grans trets, a la primera de les sessions hi han treballat uns/es 40 tècnics i tècniques. 
En primera instància se'ls ha convidat a reflexionar individualment, des de la seva 
experiència, sobre quines són les necessitats dels i les joves a les que s’ha de donar 
resposta. En la segona part de la sessió se'ls ha fet pensar en clau més positiva, és a 
dir, exposar també individualment aquelles accions que ja s'estan fent bé i que 
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funcionen, així com identificar les potencialitats que tenen els i les joves i que caldria 
tenir en compte per desenvolupar-les i aprofitar-les. 

A la part final de la jornada se'ls ha convidat, tenint en compte el que s'ha treballat, a 
pensar en clau de reptes que cal abordar. 

Els resultats obtinguts en aquesta primera jornada tècnica, s'han treballat internament 
per donar continuïtat a la segona sessió. 

A la segona jornada han assistit la meitat dels tècnics/ques respecte a la primera, i ha 
comptat amb altres professionals que no van participar a l'anterior, o altres mirades des 
d'unitats o serveis que sí que van venir a la primera sessió, però amb un tècnic/a o 
tècnics/ques diferents. Aquesta segona ronda de treball ha permès aprofitar la feina 
feta en la primera i desplegar en propostes els reptes que han sortit de la jornada 
inicial. 

S'han habilitat cinc taules de treball, una per a cadascun dels àmbits que prèviament 
s'han acordat amb la Unitat de Joventut: ocupació, formació, participació, igualtat i per 
últim, una taula que aborda qüestions sobre metodologies de treball des d'una doble 
perspectiva: com treballem amb els i les joves, i com treballem entre els i les 
professionals. Cada àmbit tenia associat un o més reptes, fruit del treball fet durant la 
primera jornada. 

A cada grup se li ha assignat una taula. Durant la primera part de la dinàmica, tots els i 
les participants han treballat de forma rotatòria en totes les altres taules, aportant idees 
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o qüestions que han quedat per escrit, com a aspectes a tenir en compte. 
Posteriorment, a la part final de la sessió, cada grup s’ha centrat en el seu àmbit i ha 
començat a treballar prenent com a punt de partida totes les aportacions fetes per la 
resta de participants. 

D’aquesta manera, els grups no han partit de zero en las tasca de formular propostes: 
han pogut projectar idees pròpies o bé apropiar-se d’idees heretades del treball de la 
resta de companys/es. 

Finalment, ja en plenari, s'han presentat les propostes de cada taula de treball, moment 
que ha permès als i les assistents fer matisos i valoracions. 

Sessió de treball amb joves 

En la jornada participativa vinculada amb l'aprovació del Pla de Govern 2015-2019 
efectuada el 12 de novembre del 2015, on van assistir-hi 36 joves, els i les assistents ja 
havien fet propostes en clau de ciutat i amb ulls de joves, però no de forma específica 
respecte als problemes com a col·lectiu: ara era el moment d'expressar aquestes 
qüestions. 

Amb aquesta finalitat, ha tingut lloc una sessió de treball el passat 17 de març de 2016 
amb joves del nostre municipi a l'equipament municipal de Can Massallera, s'hi han 
explorat noves alternatives i propostes per resoldre les problemàtiques i necessitats del 
col·lectiu i fer que els i les participants siguin part activa en el disseny del Pla. 
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El punt de partida han estat novament els resultats de la diagnosi inicial sobre la 
situació dels i les joves del nostre municipi, amb un format que ha permès als i les 
assistents interactuar i desenvolupar un debat en el que han donat a conèixer la seva 
opinió i han realitzat propostes en determinats temes: igualtat, cultura, esports, 
formació, ocupació, participació i comunicació. 

D'entrada, els i les joves s'han dividit en dos grups, i ja en plenari s'han compartit els 
resultats i les idees destacades per a cadascuna de les taules de treball. 
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Entrevistes amb joves 

Amb la voluntat de disposar d'un document de diagnosi més complert, i amb la idea 
d'extreure informació directa sobre la realitat dels i les joves a Sant Boi, s'han 
realitzat un nombre tancat d'entrevistes en funció de determinats perfils de joves, 
concretats en funció del gènere, l'edat i del nivell d'estudis. 

Inicialment es va preveure efectuar 12 entrevistes, però derivat d'una petició expressa 
en una de les jornades de treball amb els i les professionals, en la qual es va 
manifestar que un dels perfils plantejats era massa ampli, es va decidir redissenyar 
l'estratègia i ampliar el nombre d'entrevistes per aprofundir amb més detall alguns dels 
perfils de joves. 

Finalment s'han entrevistat 16 joves del nostre municipi, amb una durada aproximada 
d'una hora cadascuna: un/a jove per a cada perfil (requadre). 

Aquestes entrevistes s'han treballat amb la finalitat de recollir i destacar les idees 
principals de cadascuna de les grans temàtiques plantejades. 

Perfil dels i les joves entrevistades 

Dones Homes 

Sense 
estudis 

acreditats 
Estudis 

obligatoris 

Cicles 
formatius 

/ 
Batxillerat 

Estudis 
Universitaris 

Sense 
estudis 

acreditats 
Estudis 

obligatoris 

Cicles 
formatius 

/ 
Batxillerat 

Estudis 
Universitaris 

< = 25 
anys 1 1 

> 25 
anys 1 1 
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3. Comunicació interna i externa 

Tota aquesta fase ha anat acompanyada d'una sèrie de publicacions a l'Ajuntagent! 2.0 
per compartir amb els i les treballadores de l'Ajuntament l'evolució del procés de treball 
del nou pla. De la mateixa manera, s'ha explicat a la ciutadania mitjançant notícies al 
web municipal i al Viure Sant Boi, que s’estava treballant en un nou pla i com s’estava 
fent. 

En paral·lel, les xarxes socials han tingut un paper rellevant ja que han donat suport i 
han acompanyat tot el camí recorregut, reforçant el vessant participatiu o potenciant 
l'aspecte més comunicatiu i relacional. 

4. Fase de Planificació, Seguiment i Avaluació 

Finalment s'ha portat a terme la redacció pròpiament dita del Pla de Joventut 2016
2020, un document que ha compilat i integrat tota la informació sorgida a partir de la 
diagnosi inicial i de tots els treballs posteriors que han incrementat el nivell d'informació 
sobre la realitat dels i les joves, tenint en compte també les propostes plantejades a les 
taules de treball dels i les professionals, les opinions dels i les joves derivades de la 
sessió de treball específica i les aportacions provinents de les entrevistes efectuades. 

Tota la informació recollida s'ha posat en mans de la Unitat de Joventut que ha recollit 
en un document les estratègies i actuacions a desenvolupar amb l'horitzó posat al 
2020. 
La UAPA, ha col·laborat en aquesta fase final pel que fa a la planificació en donar 
homogeneïtat i coherència interna al redactat. 

Una vegada tancat un document inicial de Pla Local de Joventut 2016-2020, la UAPA 
ha presentat una proposta de seguiment continu, replicant el format de seguiment de la 
planificació estratègica www.sispam.santboi.cat i un disseny d'avaluació del Pla, que a 
grans trets contempla una avaluació intermèdia o d'implementació coincidint amb la 
meitat de desplegament del Pla i una avaluació final, just a la finalització d'aquest. 
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CONTEXT 

La crisi econòmica que va esclatar el 2008 no ha estat ni molt menys innòcua per a la 
població jove, tant a nivell estatal, com a nivell autonòmic i local. I les conseqüències no 
han estat només en el present, sinó que els efectes tindran ressò en els propers anys. 

Alguns estudis, com els de l’organització d’investigació i periodisme porCausa, parlen 
obertament de la generació “somnis trencats”. I ho fan reconeixent les conseqüències 
demogràfiques, democràtiques i econòmiques que aquests anys han tingut sobre els i 
les joves. 

La imatge de la població jove a nivell estatal no difereix molt de la realitat local, i per 
tant, pot servir com a marc general a partir del qual entrar al detall sobre les condicions 
de vida dels i les joves. 

Conseqüències demogràfiques 

La situació de pobresa i de precarietat que ha afectat una part important dels i les joves 
de l’Estat espanyol ha accelerat els fluxes migratoris cap a l’exterior, tant joves 
autòctons com d’origen estranger: entre el 2013 i el 2014, el saldo de joves va ser 
negatiu, de 40.000 persones. És a dir, entre aquells/es que van marxar i aquells/es que 
van arribar, el balanç va ser de 40.000 menys a l’Estat espanyol fruit d’aquests 
moviments. 

En una enquesta a joves emigrats/des espanyols/es residents a l’estranger, aquests/es 
es mostren molt més optimistes respecte la continuïtat en el seu lloc de feina que 
aquells/es que resideixen a l’Estat: el 84,5% dels primers/es veuen poc o gens probable 
perdre la feina, pel 50,6% dels segons/es. El 83% de les persones enquestades 
compten amb estudis universitaris, dada que demostra la dificultat de retenir aquest 
talent. I més si es pensa que només entre el 20% i el 50% de la població emigrada 
retorna durant els cinc primers anys d’haver marxat. 

Al mateix temps, l’empitjorament de les condicions de vida ha influït de forma decisiva 
sobre els processos emancipatoris, cada cop més tardans. Segons dades d’Eurostat, la 
població jove de 16 a 29 anys que vivia amb els seus pares va passar del 73,6% el 
2007 al 76,1% el 2013, 10 punts per sobre de la mitjana europea i amb un contingent 
important de joves que retornen a la llar d’origen. 

L’edat mitjana d’emancipació ha crescut fins als 29,1 anys, tres anys per sobre de la 
mitjana europea. I sense que això sigui garantia d’una millor projecció de vida: un de 
cada tres joves emancipats/des es trobaven en risc de pobresa i exclusió social el 2013 
(dades Eurostat). 
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D’altra banda, també s’observa com l’edat per a tenir el/la primer/a fill/a s’ha retardat 
encara més, passant dels 29,4 anys el 2007 als 30,4 el 2013, així com també ha 
disminuït el nombre de criatures per dona: d’1,38 el 2007, a 1,27 el 2013 (dades 
Eurostat). 

Conseqüències democràtiques 

La confiança en les institucions i la classe política s’ha vist tocada durant aquests anys 
de crisi econòmica. El 15-M ha marcat, no obstant, un punt d’inflexió en la participació 
política dels i les joves, amb un creixent interès per mostrar el malestar i donar 
respostes des d’altres marcs d’actuació no institucionalitzats. 

Aquestes mobilitzacions, però, han deixat la seva petjada sobretot entre aquells i 
aquelles que actualment tenen entre 25 i 34 anys. No així entre els i les més joves. La 
població jove sembla haver-se polaritzat en la seva relació amb la política entre els i les 
qui estan cada cop més implicades, informades i més segures, i aquells/es que s’hi 
troben excloses o distants, com un reflex més de l’exclusió en altres àmbits. 

Conseqüències econòmiques 

Que l’atur juvenil durant el 2015 ha assolit el 46,6% i que un 21,3% de treballadors/es 
joves d’entre 18 i 24 anys1 es trobin materialment en situació de pobresa, posa de 
manifest la magnitud de l’impacte de la crisi econòmica sobre aquest grup. 

Parlar de precarietat equival a parlar: 

● d’obtenir una titulació d’educació superior i constatar que això no millora 
sempre de forma substancial les possibilitats de trobar feina i, en cas de trobar
ne, que aquesta sigui efectivament una assegurança contra la pobresa2. La 
sobrequalificació afectava a finals del 2014 al 56% de les persones assalariades 
menors de 30 anys. 

● de temporalitat, que segueix augmentant fins i tot en període de 
creixement de llocs de treball i de contractacions: el 24% dels contractes signats 
el 2015 eren de 7 dies o menys. 

● de subocupació, associada a la prevalença de jornades reduïdes no 
desitjades, i per tant, en un menor poder adquisitiu i a una infrautilització de l’ús 
d’aquesta força laboral: els i les joves treballen menys hores i sovint en 
ocupacions no vinculades a la seva formació i competències. La subocupació 
afecta gairebé a una quarta part de la població jove, havent-se reduït 

1 L'edat que determina ser o no jove és una font constant de divergències i per tant, obliga a especificar
la sempre. Mentre que el Pla Nacional de Joventut de Catalunya o l'IDESCAT, per exemple, parlen de 16 
a 29 anys, el Pla Local de Joventut a Sant Boi ho fa fins als 35 anys. 
2 A l’Enquesta de Condicions de Vida i Hàbits de la Població (2011), s’identificaven 196.190 persones 
amb estudis superiors en risc de pobresa, que representaven el 14,5% del total de persones en risc de 
pobresa a Catalunya. 
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dràsticament els i les joves que addueixen l’educació com a principal motivació 
del treball parcial (només un/a de cada cinc joves el defensen com a argument, 
amb un biaix important en detriment de les noies joves en tant que col·lectiu més 
afectat per aquest fenomen). 

Les conseqüències econòmiques també es poden identificar en la percepció subjectiva 
que tenen els i les joves sobre la seva situació actual i el futur: segons la percepció de 
professionals que treballen amb joves, és compartida la sensació que són moltes i 
grans les complicacions per trobar un camí a la vida, que els mèrits personals són poc 
reconeguts i que no són sovint suficients o determinants per trobar una feina adient i 
relacionada. 

La dimensió social de tot aquest escenari són altres dades que parlen d’exclusió social, 
com les que indiquen que el col·lectiu de 16 a 24 anys és el més vulnerable: és on ha 
crescut més i on més alt és el risc de pobresa. El risc d’exclusió social entre la població 
de 16 a 24 anys va passar del 24% el 2007 al 39% el 20143. 

La família ha actuat en moltes ocasions com a xarxa de protecció, però la pressió sobre 
els nuclis familiars ha anat a més: s’han incrementat el nombre de llars que tenen a una 
persona amb pensió de jubilació com a sustentadora principal, o el nombre de llars amb 
baixa intensitat de treball4 on viuen joves (del 6,5% el 2007, al 17,5% el 2013). 

L’Estat, com a garantia de protecció i drets socials, ja no acompleix com a tal aquesta 
funció bàsica: el 2013 només era capaç de reduir la pobresa severa en un 40% de les 
llars joves sota aquestes condicions de vida. 

3 L’Eurostat no permet desagregar les dades per al col·lectiu de 25 a 35 anys. Es pot constatar però que 
per a la població de 25 a 54 anys, el risc de pobresa passà del 19,9% al 31,6%. 
4 Llars amb baixa intensitat de treball: llars on tots els membres en edat laboral van treballar per sota del 
20% del seu potencial (la suma de tots/es ells/es. Ex: dues persones en edat laboral, una a temps 
complert i l’altra a mitja jornada, estan en un 75% de la seva intensitat de treball o del seu potencial). 
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LA REALITAT JUVENIL, A SANT BOI 

Evolució de la població 

Sant Boi, tal i com es mostra a la gràfica núm.1, creix de manera moderada, tot i que no 
contínua, des de l’any 1988. Cal destacar una davallada important de la població l’any 
2007, on es perd prop de mig miler d’habitants. Posteriorment, el nombre d’habitants 
evoluciona de manera discontínua, amb tendència al creixement fins arribar a l’any 
2013, a partir del qual Sant Boi perd població amb una certa intensitat: en els següents 
dos anys es perd gairebé un miler d’habitants. 

Gràfica 1: Evolució de la població de Sant Boi. Sèrie temporal 1979-2015 

Font: Elaboració pròpia a partir 
de les dades de l’Observatori 
de la Ciutat. Ajuntament de 
Sant Boi. 

Taula 1: Evolució de la població de Sant Boi. Sèrie temporal 1979-2015 

Increment del 
període 

1979 64.868 

1987 76.008 11.140 17,17% 2,15% 

1995 79.737 3.729 4,91% 0,61% 

2003 80.738 1.001 1,26% 0,16% 

2011 83.181 2.443 3,03% 0,38% 

2015 82.195 -986 -1,19% -1,18% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de la Ciutat. Ajuntament de Sant Boi. 

En aquest fenomen hi contribueix la disminució de població estrangera que es produeix 
entre 2013 i 2014 on 801 persones estrangeres van marxar del municipi, fet que va 
provocar un descens del 9,2% sobre la població total estrangera. El percentatge de 
pèrdua de població immigrant a Sant Boi és exactament igual a la mitjana de la resta de 
la comarca i superior al de Catalunya, que és d’un 6%. 

Tal i com es pot observar en les gràfiques següents, l’evolució de la població de la 
comarca del Baix Llobregat i de Catalunya difereixen de manera significativa amb 
l’observada a la ciutat de Sant Boi. En aquests casos, hi ha un creixement continu i 
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prou accelerat fins a l’any 2013, moment en què s’estabilitza la població i es manté més 
o menys constant en els dos anys següents. 

Gràfica 2: Evolució de la població de Sant Boi. Sèrie temporal 1998-2015 
Gràfica 3: Evolució de la població de Catalunya. Sèrie temporal 1998-2015 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT. 
Ajuntament de Sant Boi. 

Per entendre en part aquesta davallada del creixement poblacional al nostre municipi, 
s'han de comprendre les característiques morfològiques que el composen. Sant Boi ha 
apostat per un model de ciutat compacta amb límits en el seu creixement i respectuosa 
amb el seu patrimoni mediambiental, el que provoca que es disposi de poc sòl 
urbanitzable: el 60% del territori forma part de l’entorn forestal i fluvial així com del Parc 
Agrari. Per aquest motiu, Sant Boi no ha crescut de forma extensiva com sí que ho han 
fet la resta de municipis de la comarca. 

Per obtenir una visió més àmplia sobre els moviments de població que hi ha a Sant Boi, 
es mostra a continuació una taula amb dades sobre el saldo migratori. Les dades 
negatives indiquen saldos favorables a l’emigració, i per tant a la sortida del municipi. 
En canvi els saldos positius indiquen saldos favorables a la immigració, i per tant a la 
incorporació al municipi. 

Taula 2: Migracions internes. Saldo destinació - procedència. Període 2000-2014. 

Total 

2000 -432 0 -155 -7 -594 

2001 -451 56 -210 -32 -637 

2002 -569 217 -228 -4 -584 

2003 -376 216 -269 -134 -563 

2004 -322 67 -386 -219 -860 

2005 -233 26 -421 -219 -847 

2006 -233 -25 -436 -257 -951 

2007 -23 17 -310 -206 -522 
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2008 20 248 -103 -169 -4 

2009 -27 150 -66 47 104 

2010 -129 -116 -35 -107 -387 

2011 -206 -52 29 -29 -258 

2012 26 86 11 -54 69 

2013 4 94 36 3 137 

2014 -165 -142 -34 45 -296 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de la Ciutat. Ajuntament de Sant Boi. 

Algunes conclusions: 

•	 El saldo migratori en els anys de referència és majoritàriament negatiu, i per tant 
són més les persones que marxen de Sant Boi que les persones que arriben 
(lligat sempre a l’empadronament). Només escapen a la dinàmica els anys 2009, 
2012 i 2013. 

•	 El saldo és majoritàriament positiu en el cas de les persones procedents de 
municipis de la resta de la província, i en canvi és majoritàriament negatiu en el 
cas dels moviments vers els municipis de la mateixa comarca, municipis de 
Catalunya o municipis d’Espanya, i per tant són més les persones que hi 
marxen, que les persones que n’arriben. 

•	 Es pot afirmar que, malgrat que es tracta de percentatges petits i només de 
saldo migratori intern, la tendència al llarg dels anys a Sant Boi de Llobregat ha 
estat de perdre població, més que de guanyar-ne. 

18
 



 

   

    
 

               
               

              
            

           
     

 
              

             
          

 
              

     
 

             
               

 
       
       

 

 

 
 

         
        

 

 

 
               

             
             

 
                  
                

      
 

Distribució de la població 

Malgrat la particular dinàmica de Sant Boi pel que fa al creixement de la població, 
podem observar a la gràfica núm.5 com la piràmide de població compleix a la perfecció 
amb el patró de Catalunya: una piràmide amb forma de fus típica dels municipis 
catalans, en la que destaca una part central especialment eixamplada, una part 
superior perfectament piramidal i una base estreta en lleuger creixement. Aquesta 
forma s’explica per diversos motius: 

●	 La part central, molt crescuda, respon a l’històric "baby boom", un fenomen comú 
al conjunt de l’Estat espanyol derivat de la recuperació econòmica que va viure 
el país passats els pitjors anys de la dictadura franquista. 

●	 A les franges joves, una davallada molt important de la població derivada d’una 
important disminució de la natalitat. 

●	 Un lleuger creixement de les franges infantils derivada dels naixements de les 
franges adultes més poblades, just i com dèiem, els fills i filles del "baby boom". 

Gràfica 4: Piràmide poblacional Sant Boi. 2005 
Gràfica 5: Piràmide poblacional Sant Boi. 2015 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de
 
l’Observatori de la Ciutat. Ajuntament de Sant Boi
 

Si es comparen la piràmide d’edats de 2005 i 2015, s'observa com a únic canvi 
significatiu un desplaçament de les franges derivat de l’evident pas del temps: les 
franges més poblades al 2015 eren evidentment a l’any 2005 més joves. 

A Sant Boi de Llobregat el col·lectiu jove de 15 a 29 anys representa el 15,3% del total 
de població, concretament 12.743 persones, o 19.208 si hi afegim la franja de 30 a 34 
anys, augmentant aquest percentatge al 23,1%. 
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Taula 3: Distribució de la població de Sant Boi segons sexe i edat. 2015. 

%Total 

De 0 a 4 anys 2.308 2.127 4.435 52,0 48,0 5,3 

De 5 a 9 anys 2.369 2.203 4.572 51,8 48,2 5,5 

De 10 a 14 anys 2.154 2.052 4.206 51,2 48,8 5,1 

De 15 a 19 anys 1.914 1.793 3.707 51,6 48,4 4,5 

De 20 a 24 anys 2.053 1.974 4.027 51,0 49,0 4,8 

De 25 a 29 anys 2.464 2.545 5.009 49,2 50,8 6,0 

De 30 a 34 anys 3.325 3.140 6.465 51,4 48,6 7,8 

De 35 a 39 anys 4.003 3.659 7.662 52,2 47,8 9,2 

De 40 a 44 anys 3.579 3.322 6.901 51,9 48,1 8,3 

De 45 a 49 anys 3.302 3.205 6.507 50,7 49,3 7,8 

De 50 a 54 anys 2.710 2.770 5.480 49,5 50,5 6,6 

De 55 a 59 anys 2.371 2.686 5.057 46,9 53,1 6,1 

De 60 a 64 anys 2.237 2.433 4.670 47,9 52,1 5,6 

De 65 a 69 anys 2.040 2.408 4.448 45,9 54,1 5,4 

de 70 a 74 anys 1.537 1.725 3.262 47,1 52,9 3,9 

De 75 a 79 anys 1.299 1.600 2.899 44,8 55,2 3,5 

De 80 a 84 anys 803 1.306 2.109 38,1 61,9 2,5 

De 85 anys i més 488 1.203 1.691 28,9 71,1 2,0 

Total 40.956 42.151 83.107 49,3 50,7 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de la Ciutat. Ajuntament de Sant Boi. 

Gràfica 6: Distribució dels i les joves segons sexe en grups d'edat. Any 2015 

El grup més 
nombrós de joves 
és, de llarg, el 
contingent de 30 a 
34 anys. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de la Ciutat. Ajuntament de 
Sant Boi 
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L’evolució de la població jove és en totes les franges d’edat, negativa. No només el 
col·lectiu jove representa un percentatge menor de la població, sinó que el nombre de 
joves es redueix dràsticament: 8.093 persones menys d’entre 15 a 34 anys, el que 
representa un 29,6% menys de població jove entre els anys 2000 i 2015. 

Taula 4: Evolució de la població jove de Sant Boi. Sèrie temporal 2000-2014. 

Variació del 2000 al 2014 

Nombre % Nombre % % increment 

De 15 a 19 anys 5.527 20,24% 3.707 19,29% -1.820 -32,93% 

De 20 a 24 anys 7.301 26,75% 4.027 20,96% -3.274 -44,84% 

De 25 a 29 anys 7.474 27,37% 5.009 26,07% -2.465 -32,98% 

De 30 a 34 anys 6.999 25,63% 6.465 33,65% -534 -7,62% 

Total 27.301 100,00% 19.208 100,00% -8.093 -29,64% 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori de la Ciutat. Ajuntament de Sant Boi. 

Gràfica 7: Nombre de naixements segons l'edat de la mare. Any 2015 

La franja d’edat de 29 a 35 anys és on es 
concentren la majoria de naixements a 
Sant Boi durant l’any 2015. 
El retard en la natalitat és més acusada 
en l’etapa de formació d’estudis 
secundaris postobligatoris i universitaris 
(20 a 24 anys), i en l’etapa d’incorporació 
al mercat laboral (de 25 a 29 anys). 
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Distribució territorial 

Els barris juguen un paper important en el sentiment d’identitat i pertinença dels veïns i 
de les veïnes de Sant Boi, fins al punt de disposar de dinàmiques particulars i 
diferenciades unes de les altres. 

Gràfica 8: Distribució de la població als barris de Sant Boi. Any 2015 

Ciutat Cooperativa - Molí 
Nou és el barri més 
envellit, amb un 25% de 
població de 65 anys o més 
i un 19% de població jove. 
A l’altra banda es troba 
Casablanca i Marianao 
com a barris on la 
presència de població 
major a 65 anys és menor. 
Vinyets - Molí Vell és el 
barri on el col·lectiu jove té 
major presència, amb un 
22,4% sobre el total. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori de la Ciutat. 
Ajuntament de Sant Boi. 

Gràfica 9: Distribució de la població jove en grups d'edat segons districte. Any 2015 

Casablanca i Marianao són 
els barris on els joves “són 
més joves” mentre que 
Ciutat Cooperativa - Molí 
Nou i Barri Centre són els 
que tenen major presència 
de joves entre 30 i 34 anys. 
Les diferències en la 
distribució per sexe són 
quasi inapreciables. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori de la Ciutat. 
Ajuntament de Sant Boi. 
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Gràfica 10: Evolució de la població estrangera i de la població estrangera jove a Sant Boi. Sèrie temporal 2000-2014. 

El nombre d’immigrants a Sant Boi 
ha crescut de manera 
ininterrompuda des de l’any 2000 
fins al 2014, quan 801 habitants de 
nacionalitat estrangera van 
abandonar el municipi, romanent 
7.860 persones. La població jove 
estrangera ha seguit la mateixa 
tendència. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori de la Ciutat. 
Ajuntament de Sant Boi. 

Gràfica 11: Població estrangera sobre el total de població, segons districte. Any 2012. 

Ciutat Cooperativa - Molí Nou és el 
barri amb major presència del 
col·lectiu immigrant, amb un 20,2% 
de la seva població, seguit del Barri 
Centre amb un 18,4%. El barri on la 
seva presència és menor és 
Marianao on el 12,2% de la seva 
població és d’origen estranger. 
La població jove estrangera segueix 
en molt bona mesura aquestes 
proporcions. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori de la Ciutat. 
Ajuntament de Sant Boi. 
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Gràfica 11b: Població estrangera jove segons lloc de naixement. Any 2015. 

Els i les joves de Sant Boi que no 
han nascut a l’Estat espanyol ho han 
fet en un 38,9% dels casos a 
l’Amèrica del Sud i en un 29,2%, al 
Magrib. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori de la Ciutat. 
Ajuntament de Sant Boi. 

Gràfica 12: Evolució de la població jove estrangera a Sant Boi, Catalunya i el Baix Llobregat. Any 2000-2014. 

Si es compara amb els territoris de 
referència, s'observa que Sant Boi té 
menor presència de joves de 
nacionalitat estrangera que el Baix 
Llobregat i Catalunya, tot i que 
segueix la mateixa tendència en la 
seva evolució, amb l'excepció de la 
repuntada del 2012. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT. Ajuntament de Sant Boi. 

La diversitat en les condicions de vida, les percepcions i els interessos dels i les joves 
és creixent i la necessitat d’adaptar-se a aquesta pluralitat és evident. 

La interculturalitat és un desig que sovint no troba la seva correspondència ala realitat: 
en opinió de joves i professionals participants a les sessions de treball, molts i moltes 
joves només es relacionen amb d’altres joves amb les mateixes referències culturals i 
orígens familiars. Segons l’experiència d’alguns/es joves, molts i moltes d’ells/es, 
nascuts/des a Catalunya, no són identificats/des com a tals, sinó com a immigrants, 
motiu de doble discriminació. I més en el cas de les noies immigrades. 
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Mercat laboral 

L'experiència i perspectiva dels i les professionals que treballen amb joves és que n'hi 
ha molts i moltes que han viscut i viuen en condicions de privació material (ex. viure en 
llars que no poden fer front a despeses imprevistes, tenen retards en el pagament del 
lloguer o la hipoteca, no poden menjar un àpat de carn o peix almenys cada dos dies, 
no viuen en un habitatge amb la temperatura adequada, etc). 
Els i les joves esperen i desitgen un canvi social, però el marc i context actuals 
tendeixen a mantenir l’status quo de la realitat i a excloure’ls. De totes maneres, 
destaquen que tenen una gran capacitat d’adaptació en medis tan desagraïts com el 
laboral. 
En opinió dels i les mateixes professionals, fer front al futur és una barreja d’esforç 
personal, treball, però també d’angoixa i patiment: resulta clau el tenir il·lusions, 
objectius, fites a assolir, i saber gestionar els fracassos i superar-se. Una de les claus 
pels i les joves per enfrontar-se al mercat laboral és el de l’ocupabilitat: el tenir recursos 
i preparació per moure’s amb perspectiva d’èxit. 

La presència dels i les joves al mercat laboral és un veritable mosaic de realitats 
d’entrada, sortida i estada diversa, tal com 16 joves d’edats, nivells formatius i sexe 
diferent han expressat en el transcurs de les entrevistes. 

L’ocupació és una de les qüestions que més preocupa als i les joves. Manifesten la 
dificultat per aconseguir un lloc de treball, s’apunta que l’adquisició d’experiència 
professional és la clau per augmentar la seva ocupabilitat, per resultar atractius a les 
empreses i obtenir així més oportunitats. Destaquen la importància de disposar d’una 
oferta àmplia de pràctiques professionals, estades a empreses, i altres fórmules que 
tinguin com a objectiu final que les persones joves puguin anar cultivant 
progressivament aquesta experiència. 

Què diuen les xifres? 

Que un 62% dels i les joves es troben treballant o cercant feina. Concretament, un 
35,4% de joves està treballant, mentre que un 26,8% no està ocupat però sí que està 
actiu en la cerca de feina. 

L’activitat professional que més treball dóna als i les joves és com a treballadors i 
treballadores dels serveis i del comerç, amb un 33,40% dels casos. També hi ha certa 
representació de tècnics/ques i professionals científics/ques i intel·lectuals i de 
treballadors/es qualificats/des de la indústria i la construcció amb un 13% i 12,8% 
respectivament. Pel que fa a l’activitat de l’empresa on treballen els i les joves de Sant 
Boi, destaquen aquelles que es dediquen al comerç i les reparacions, seguides per les 
indústries manufactureres i l’hosteleria. 
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Gràfica 13: Situació professional dels i les joves en l'àmbit metropolità. Any 2012. 

La situació professional dels i les joves en 
l’àmbit metropolità mostra que el 73,2% de 
la població ocupada és assalariada del 
sector privat, mentre que el 13% ho és en 
el sector públic i un 9% treballa de forma 
autònoma sense assalariats/des al seu 
càrrec. El gran contingent de 
treballadors/es públics/ques va entrar fa 
anys, i les restriccions en matèria de 
contractació i substitució de personal no 
ajuda al rejoveniment de les 
administracions. 

Font: Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012. Generalitat de Catalunya. 

L’atur juvenil estimat a Sant Boi és d’un 43,10%, dades del 2013. 

Taula 5: Situació de la població jove de Sant Boi respecte el mercat laboral. Any 2013. 

% sobre total població 

TOTAL 12.081 

Població activa 7.514 62,20% 

Població ocupada 4.277 35,40% 

Població desocupada 3.238 26,80% 

Taxa d'atur 43,10% 

Població inactiva 4.482 37,10% 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Gràfica 14: Població jove aturada i/o registrada al SOC. Any 2013. 

Només entorn al 50% dels i les joves 
que es troben en situació d’atur es 
trobaven registrats correctament al 
SOC al 2013: en general, els i les 
joves no veuen la necessitat 
d'inscriure's perquè no són encara 
perceptors de prestacions d'atur, ni 
tampoc no hi confien gaire com a via 
per cercar feina. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
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Gràfica 15: Atur juvenil registrat per sexe, a Sant Boi. Evolució 2005-2014. 

Inicialment, la crisi va impactar més 
en els homes, especialment en 
aquells amb baix nivell formatiu i 
vinculats a sectors com la 
construcció. 
Aquesta tendència va revertir el 
2014: d'ençà aquest any, les dones 
altre cop encapçalen en xifres 
absolutes el nombre de persones 
aturades registrades. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT. Ajuntament de Sant Boi. 

Les dones joves es troben menys presents al mercat laboral que els nois joves, entre 
d’altres coses perquè proporcionalment n’hi ha més que només estudien. La crisi no ha 
impactat amb tanta virulència sobre les noies com sí sobre els nois, almenys des de la 
vessant de destrucció d’ocupació; una altra cosa és en les condicions de treball, ja que 
la precarietat (temporalitat, jornada, salaris) no s’ha reduït precisament entre elles. 
Tampoc les noies no s’estan beneficiant amb la mateixa intensitat de la recuperació de 
la contractació, com sí ho estan fent els nois. 

Gràfica 16: Atur juvenil registrat per sexe i nivell educatiu, a Sant Boi. Any 2016. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. 

Si s'observa la taxa d’atur juvenil registrat per sexe i nivell educatiu, les dones 
independentment del nivell educatiu pateixen d’una major taxa d’atur. 
Aquells i aquelles amb estudis secundaris són els més nombrosos/es entre la població 
juvenil aturada. 
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Gràfica 17: Duració de la demanda de treball segons grups d'edat. Desembre 2015. 

La majoria de joves de Sant 
Boi es troben registrats com 
a demandants de treball 
aproximadament fins a 6 
mesos: això és un reflex en 
part del moviment permanent 
d’entrada i sortida al mercat 
laboral dels i les joves. El cert 
és que la davallada en el 
temps del nombre de joves 
registrats/des també es pot 
deure a d’altres raons: oblit 
en la renovació, pèrdua 
d’interès per no veure-li la 
utilitat, etc. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. 

A destacar els valors observats quan la duració de la demanda és superior als 24 
mesos: hi ha un grup significatiu de joves de 30 a 34 anys que ja es troben en situació 
d’atur crònic. 

Gràfica 18: Lloc on treballa la població jove ocupada. 

Els i les joves que estan treballant ho 
fan majoritàriament fora del municipi. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
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Gràfica 19: Tipus de contractació a joves, per sexe. Any 2015. 

Els i les joves santboianes no estan 
exemptes de la temporalitat, com 
un indicador de la seva posició 
precària al mercat laboral. Un 
90,75% del total de contractacions 
de joves el 2015 van ser de 
caràcter temporal. 
Tot i que les diferències són poc 
significatives, les dones pateixen 
una major temporalitat en les 
contractacions que els homes. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. 

Gràfica 20: Tipus de contractació a joves, per nivell educatiu. Any 2015. 

La precarietat adopta un caràcter 
estructural quan es constata que un 
major nivell educatiu no 
necessàriament implica majors 
probabilitats de tenir un contracte 
indefinit, tot i que la contractació de 
tipus indefinit tampoc no garanteix 
una absoluta estabilitat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori d’Empresa i Ocupació. Generalitat de Catalunya. 
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Gràfica 21: Duració dels contractes signats per joves a Sant Boi. Any 2015. 
Gràfica 22: Nombre de contractes en els últims 5 anys. Any 2013. 

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació, (Generalitat de Catalunya) 2015 i Enquesta de Condicions de Vida 2013 
(Ajuntament de Sant Boi) 

La temporalitat es mostra com un element encara més influent en les condicions de 
vida dels i les joves quan s’observa que gairebé un 43% d’aquests contractes és d’una 
durada inferior a un mes. Una xifra més: un/a jove de 16 a 29 anys ha signat una 
mitjana de gairebé 3 contractes en els últims 5 anys, el doble que una persona d’entre 
30 i 44 anys. 

Gràfica 23: Hores setmanals que treballa la població jove ocupada. Any 2013. 

La parcialitat en la contractació és una altra 
dimensió de la precarietat: afecta gairebé a un 
30% de la població jove. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
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Gràfica 24: Relació entre estudis i ocupació de la població jove. Any 2012. 

A Sant Boi, la sobrequalificació afecta a 
un 35% dels i les joves ocupades amb 
estudis post-obligatoris, grup que 
considera que la seva ocupació té poca 
o gens relació amb el camp d’estudis 
que ha cursat. 

Font: Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012. Generalitat de Catalunya 

Com cerquen feina els i les joves? La majoria de joves de Sant Boi troben feina a 
través de relacions personals i amistats. Tal com han manifestat en les entrevistes, la 
personalització en la cerca de feina (“donar el CV en mà”) és important per a ells i elles, 
fer-se visibles (“que em vegin la cara”) genera confiança mútua. 

El segon mètode més eficaç per trobar feina és enviant currículums a empreses. 

Per l’experiència dels i les joves, les pràctiques en empreses són no només una bona 
font d’aprenentatge, sinó també una excel·lent via d’entrada al mercat laboral: les 
empreses adopten personal ja familiaritzat amb l’entorn en qüestió, que ja ha pogut 
demostrar la seva vàlua i nivell de confiança. 

Malgrat la familiaritat amb les xarxes socials i els portals de feina per Internet, aquestes 
són un recurs més, eficaç per a alguns i algunes i no tant per a d’altres. Cal destacar 
també la poca presència de CORESSA i el SOC entre els i les joves de Sant Boi. 

Taula 6: Mètode pel qual els i les joves van trobar la darrera feina. Any 2013. 

Mètode pel que va trobar la feina actual 

Mitjançant alguna oficina de treball privada o una ETT 6,50% 

Enviant currículums a empreses 27,60% 

A través de relacions personals, coneguts, amics, etc. 36,90% 

Responent a un anunci a un portal de feina a Internet 12,50% 

Fent oposicions o similars 4,90% 

Altres mètodes 11,60% 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
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En conclusió, entre el lliurament dels CV directament a les empreses interessades i el 
recurs als portals virtuals, hi ha un ventall d’opcions on l’acompanyament personalitzat 
esdevé als ulls dels i les joves clau per a l’accés al mercat laboral i el guany en 
competències, confiança i per tant, en millora de l’ocupabilitat, tal com ho expliciten a 
les entrevistes. 

D’altra banda, es posa de manifest que calen més referències locals d’empreses, entre 
d’altres coses, per a una millor oferta de pràctiques professionals. I que la constitució 
d’una borsa d’ofertes locals de feina és una necessitat per saber millor quines 
ocupacions i perfils es demanden i per accedir-hi d’una forma més senzilla i directa. 

De l’experiència dels i les joves, se’n desprèn que les mateixes fórmules no són vàlides 
per a tothom. És a dir, perfils formatius diferents requereixen d’estratègies 
d’acompanyament diferents. En alguns casos, la creació de petits grups homogenis pot 
resultar òptima. 

En tots els casos, els serveis i programes de suport en la cerca de feina són percebuts 
de forma positiva i eficaç quan hi ha alguna resposta a curt termini, sigui la que sigui: 
l’experiència com a usuaris/es és més negativa quan no hi ha resposta ni cap mena 
d’oferta laboral, que quan la resposta és negativa perquè no hi ha una plena adequació 
a les necessitats inicials de l’empresa. No obstant això, un dels reptes és com cobrir les 
necessitats materials / econòmiques immediates a la vegada que es milloren les 
opcions d’ocupabilitat mitjançant formació. 

Segons els i les joves, disposar de la possibilitat de tenir un primer contacte i 
experiència amb el món laboral, treballar en l’adquisició d’habilitats, competències i en 
definitiva més confiança en un/a mateix/a, i disposar fàcilment d’una informació de tots 
els recursos a l’abast en matèria d’acompanyament, orientació i inserció laborals, són 
elements destacats com a ajuda en la cerca de feina. 

Tal com s’assenyala en l’anàlisi del context a nivell estatal, un dels impactes de la crisi 
econòmica es produeix sobre la percepció que tenen els i les joves sobre el seu futur, 
les expectatives de progrés, la relació del seu esforç amb la millora de la seva posició. 
En l’àmbit metropolità, el 55% dels i les joves consideren que tenen poques o gens de 
possibilitats de promoció a l’empresa on treballen actualment. 
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Gràfica 25: Percepció de la població jove ocupada sobre possibilitats de promoció a l'empresa. Any 2012. 
Gràfica 26: Percepció de la població jove ocupada sobre possibilitats de millora professional. Any 2012. 

Font: Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012. Generalitat de Catalunya 

En la mateixa línia s'observa que només un 40% dels i les joves creu que la seva 
carrera professional millorarà en els propers anys dins de la mateixa empresa. 
En funció del nivell d’estudis, la percepció sobre el futur immediat difereix una mica: 
d’entre els i les joves entrevistades, aquells i aquelles amb poca formació i que estan 
amb estudis en curs es mostren més esperançats i esperançades sobre les opcions 
futures d’inserció i de correspondència entre la feina i l’ocupació, mentre que aquells i 
aquelles amb estudis superiors es mostren més moderats/des i amb expectatives 
posades només a curt termini. 

Gràfica 27: Percepció de la població jove ocupada sobre l'estabilitat de la seva feina. Any 2012. 
Gràfica 28: Percepció de la població jove ocupada sobre la remuneració de la seva feina. Any 2012. 

Font: Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012. Generalitat de Catalunya 

Malgrat el context laboral actual5, el 70% dels i les joves considera que la seva feina 
actual és estable, mentre que prop de la meitat considera que la seva feina està ben 
pagada. 

Des del punt de vista del poder adquisitiu, els i les joves de forma directa o indirecta en 
el seu entorn, viuen en un dels nuclis urbans amb menys ingressos de la comarca. 

5 Les dades més recents corresponen a l’Enquesta a la Joventut de Catalunya de 2012. 
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Macromagnituds i impostos Sant Boi Baix Llobregat  

PIB    

         

       

       

Impost sobre la renda de les persones físiques IRPF. 2013    

        

          
 

              

 

La capacitat de produir béns i serveis i el valor d'aquests és proporcionalment menor 
que la de la comarca o la de Catalunya. 

Taula 7: Comparativa macromagnituds i impostos. Any 2012 i 2013. 

Catalunya 

Producte interior brut. 2012 (milions d’euros) 1.752,60 22.093,2 206.919,9 

PIB per habitant (milers d'euros) 21,2 27,6 27,6 

PIB per habitant (Índex Catalunya=100) 76,9 99,9 100 

Base imposable general per declarant 18.493 21.232 20.724 

Quota resultant de la autoliquidació per declarant 4.249 5.551 5.750 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT. Ajuntament de Sant Boi. 
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Educació 

Els i les joves, a ulls dels i les professionals que hi treballen, identifiquen el contrast que 
hi ha entre el que poden aportar i la realitat de l’entorn. Els esforços i els mèrits no es 
veuen sempre recompensats. Hi ha una part de població jove que es troba 
desmotivada, cansada, sense ganes d’implicar-se en res, es mostren apàtics/ques i no 
veuen la recompensa d’estudiar, no se senten que formin part d’un tot més general. 

Les relacions entre generacions i les xarxes de relacions més tradicionals també juguen 
un paper important en la socialització, l'aprenentatge i el suport als i les joves. 

En el context actual, per als i les joves és tan important l’assoliment d’un nivell formatiu 
alt com una actitud de formació permanent i d’aprenentatge d’habilitats i de 
competències. 

El principal repte per als i les joves en aquesta matèria és crear un vincle més ferm i 
proper entre l’àmbit formatiu i el laboral: consideren que és necessari realitzar activitats, 
cursos, assessorament i orientació que els ajudi a desenvolupar competències i 
habilitats que facilitin la seva inserció laboral. 

Es considera que seria interessant que des de l’Ajuntament es fomenti que a les 
diferents etapes formatives dels i de les joves també hi hagi present una orientació 
envers el món laboral. 

En aquest sentit, també es destaca que seria interessant que l’Ajuntament ofereixi 
pràctiques professionals adequades a les diferents etapes formatives, de forma que en 
cada pas de la seva trajectòria formativa puguin optar a realitzar una estada de 
pràctiques que els vagi preparant en diferents aspectes a la seva inserció laboral. 

Què diuen les dades sobre joves i educació? 

Gràfica 29: Joves que estudien, per trams d'edat. Any 2013. 

El 50,30% dels i les joves de Sant Boi 
estan estudiant (joves de 16 a 29 
anys). Aquest percentatge augmenta 
fins al 61,20% en el cas dels i les joves 
d’entre 16 i 24 anys. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament 
de Sant Boi de Llobregat. 
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Gràfica 30: Joves per nivell d'estudis finalitzats. Any 2013. 

Un terç de la població jove disposa 
d’estudis obligatoris. Gairebé la meitat 
té estudis secundaris postobligatoris. 
Cal destacar que gairebé el 5% de 
joves a Sant Boi l’any 2013 no tenien 
estudis. És, entre d'altres, sobre 
aquest col·lectiu on es preveu que 
impacti el projecte "Ningú sense 
l'ESO"6. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Gràfica 31: Joves amb estudis en curs, per tipologia. Any 2013. 

Una quarta part dels i les joves de 
Sant Boi estudia formació 
universitària. També és destacable 
l'alt percentatge dels i de les que 
estudien formació no reglada. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 
Gràfica 32: Nivell educatiu del conjunt de la població, comparativa per municipis. Any 2011. 

Si es compara el nivell educatiu de la 
població amb els territoris de 
referència de l’entorn, s'observa que 
Sant Boi segueix la mateixa 
tendència, tot i que té una major 
presència de població en els nivells 
educatius més baixos i, per tant, una 
menor presència en els nivells 
superiors. També cal destacar que 
Sant Boi supera a la resta quant a 
població amb formació professional. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 
l'IDESCAT. Ajuntament de Sant Boi. 

6 Projecte que preveu que joves i adults sense estudis en curs i que no van obtenir l’ESO en el seu 
moment, puguin ara acreditar-la, amb l’objectiu de millorar el nivell d’estudis del conjunt de la població 
del municipi i millorar així les possibilitats d’inserció laboral i millora professional. 
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Gràfica 33: Nivell educatiu del conjunt de la població, comparativa amb Baix Llobregat i Catalunya. Any 2011. 

Tal com s’assenyalava abans, i quan 
es compara Sant Boi amb altres 
municipis del voltant, s'observa que 
segueix la tendència de la comarca. 
Sant Boi presenta un dels valors 
més alts en Batxillerat i Formació 
Professional i dels més baixos en 
població sense estudis, per altra 
banda, també és un dels municipis 
on menor població amb estudis 
universitaris hi ha. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT. Ajuntament de Sant Boi. 

Gràfica 34: Nivell educatiu del conjunt de la població, per nacionalitat. Any 2011. 

Si es compara el nivell educatiu del 
municipi per nacionalitat, s'observa 
una distribució més o menys igual, 
amb major presència d'autòctons/es 
en el nivell de formació professional 
i major presència proporcionalment 
dels i de les estrangeres en el 
Batxillerat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'IDESCAT. Ajuntament de Sant Boi. 

Els i les joves que es decanten per seguir estudiant, cap a on es dirigeixen? 

Gràfica 35: Preferències en l'especialitat dels estudis postobligatoris (finalitzats o en curs). Any 2012. 

Els àmbits d’estudis post-obligatoris més 
demandats són els de Ciències Socials, 
Administració i Direcció d’Empreses i Dret, 
seguits pels de Mecànica, Electrònica i 
Formació Tècnica i de les Arts 
Humanitats. 

Font: Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012. Generalitat de 
Catalunya. 
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Gràfica 36: Joves que realitzen o han realitzat formació complementària el darrer any. Any 2012. 
Gràfica 37: Interès per l'oferta de formació no reglada municipal. Any 2015. 

Font: Enquesta Fira Puríssima 2015. Ajuntament Sant Boi. Font: Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012. 
Generalitat de Catalunya. 

Segons els i les joves, caldria ampliar l’oferta de cicles formatius a la ciutat, 
especialment els vinculats a sectors clau com el sanitari, on l’oferta de places és 
insuficient per la demanda existent. 

En l’àmbit metropolità, els i les joves en un 47,3% dels casos, havia realitzat en l’últim 
any de referència, alguna formació complementària. Pel que fa a Sant Boi, un 63% dels 
i les joves mostren interès en rebre formació no reglada per part de l’Ajuntament, 
especialment els i les de 25 a 35 anys. 

Els i les joves que han fet alguna formació fora de Sant Boi, estudis universitaris al 
marge, ho fan a la cerca de formació subvencionada, formació molt específica, o 
formació a distància, com l’Institut Obert de Catalunya. 

Gràfica 38: Preferències en l'especialitat dels estudis postobligatoris (finalitzats o en curs). Any 2012. 

Un 63% dels i les joves estan 
interessats/des en l’oferta formativa 
municipal, sobretot en el cas de les 
noies. 
Els i les joves de Sant Boi mostren 
un major interès en rebre formació 
sobre idiomes, cuina i fotografia i 
imatge digital en tant que formació 
no reglada. 

Font: Enquesta Fira Puríssima 2015. Ajuntament Sant 
Boi. 

38
 



 

   

 
             

 
                 

                 
             

 
                  

                  
            

                 
             

           
    

 
               
                

 

 
 

 

        
     

 
           

 
              

 

I els i les joves que no estudien, per què no ho fan? 

Joves que tenen entre 16 i 24 anys indiquen com a motiu principal el cost de la 
formació, mentre que només un 12,5% afirma manca de ganes. Pel que fa als i les de 
major rang d’edat, la causa principal al·legada és la manca de temps. 

Quan es pregunta als i les joves de Sant Boi que no estudien sobre la seva intenció de 
tornar-ho a fer, un 30% no vol fer-ho. Del 70% restant, gairebé un 15% se situa en el 
NS/NC. Els dos valors sobre formació més assenyalats són la formació relacionada 
amb la feina i aprendre un idioma. Els i les més joves també mostren cert interès en 
cursar ESO, Batxillerat o cicles formatius, per tant, interès en reincorporar-se al circuit 
d’educació reglada. El nou projecte municipal "Ningú sense l'ESO" impactarà sobre 
aquesta tipologia de joves. 

Gràfica 39: Motius per no estudiar pels i les joves que no estudien. Any 2013. 
Gràfica 40: Intenció dels i les joves que no estudien per tornar a estudiar. Any 2013. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament
 
de Sant Boi de Llobregat.
 

I tot plegat, com ho poden gestionar els i les joves? 

Gràfica 41: Dificultats per conciliar la vida laboral i familiar, per sexe. Any 2013. 
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Gràfica 42: Dificultats per compaginar estudis i activitats quotidianes, per trams d'edat. Any 2013. 

Gràfica 43: Dificultats per conciliar estudis i altres activitats, per nivell educatiu. Any 2013. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Tot i que en ambdós sexes l’opció predominant és la de no tenir cap dificultat per
 
conciliar vida familiar i laboral (entenent que els i les joves tenen menys càrregues
 
familiars), els homes són els que expressen tenir una menor dificultat.
 
Gairebé el 50% dels i les joves expressen no tenir dificultats per compaginar els estudis
 
amb les activitats quotidianes, tot i que entre els i les joves de 25 a 29 anys, un 40%
 
expressa tenir alguna o moltes dificultats.
 

Si s'observa els estudis postobligatoris i es divideix per sexe, es constata que les dones
 
són les que pateixen majors dificultats per conciliar els estudis amb els altres àmbits de
 
la seva vida. Les joves universitàries són les que mostren majors dificultats.
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Habitatge 

L’habitatge és una fita cada cop menys a l’abast dels i les joves. 

De la mateixa manera que les polítiques d’ocupació i les d’educació, les d’habitatge són 
l’altre gran bloc de mesures que incideixen directament sobre la capacitat dels i les 
joves d’escometre la transició cap a la vida adulta. Polítiques estructurals però sobre 
les quals les polítiques de joventut poden incidir de manera complementària. 

Quina és la realitat de Sant Boi? 

Gràfica 44: Joves emancipats/des a Sant Boi. Any 2013. 

Només un 22,40% dels i les joves de 
Sant Boi es troben emancipats/des. Si 

divideix en dos grups d’edat, 
s'observa que els i les joves d'entre 25 i 
29 anys emancipats/des són el 45,7% 

total. Aquest percentatge baixa 
dràsticament en el grup d’edat entre 16 i 

anys on és un 10% d’aquest 
col·lectiu el que es troba emancipat. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Per als i les joves no emancipades que han estat entrevistades, un sou adient, 
l’estabilitat a la feina i tenir parella són factors clau per poder emancipar-se. 

La no emancipació no té una resposta única per part dels i les joves: alguns/es ja estan 
bé, d’altres no s’ho plantegen encara, alguns/es no es veuen preparats/des, a vegades 
és una qüestió de prioritats i no de possibilitats (preferència per poder viatjar, sortir, 
etc.) o bé són aportadors/es de recursos econòmics per al sosteniment de la llar i, per 
tant, no és un bon moment per fer el pas. 
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Gràfica 45: Nombre d'individus que viuen a les llars on almenys hi viu un/a jove emancipat/da. Any 2013. 
Gràfica 46: Tipus de llar on almenys hi viu un/a jove emancipat/da. Any 2013. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Com viuen els i les joves emancipades? 
El tipus de llar més comú entre la població jove emancipada a Sant Boi és el d’una 
parella sense fills/es: el 63,4% de les llars on hi viu almenys un/a jove emancipat/da a 
Sant boi està formada per dues persones. D’altra banda, cal destacar que un 21% de 
les llars amb joves emancipats/des a Sant Boi correspon a parelles amb fills/es. 

Quan els i les joves són interrogades sobre les seves preferències per emancipar-se, 
les opcions són diverses (ordenades de més a menys): sols/es, en parella, amb 
amics/gues, etc. 

Gràfica 47: Règim de tinença dels i les joves emancipades. Any 2013. 

El règim de tinença prioritari entre els i 
les joves emancipades a Sant Boi 
continua sent el de propietat amb 
hipoteca. Tot i així, comença a 
observar-se un canvi de paradigma en 
comparació amb les generacions 
anteriors: el lloguer pren un major pes, 
arribant gairebé al 40%, quan 
històricament aquest percentatge girava 
al voltant del 17%. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Les perspectives de millora del mercat immobiliari lligades a una certa recuperació del 
creixement econòmic estan incrementant el preu de l’habitatge de segona mà i el de 
lloguer. En aquest segon cas, s’explica perquè l’increment de la demanda d’aquesta 
modalitat no s’ha vist corresposta amb un increment de l’oferta ja que els i les 
propietàries han tornat a veure la possibilitat de mobilitzar els pisos al mercat de 
compra - venda. 
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En aquesta taula es mostra el preu mitjà del m2 tant per lloguer com per venda a Sant 
Boi. Si es miren les variacions dels preus entre 2014 i 2015, s'observa que pel cas de la 
venda, el preu s’ha incrementat un 3,33% i en el cas del lloguer, l’increment ha estat del 
4,44%. 

Taula 8: Preu mitjà del m2 en habitatges de compra -venda i de lloguer a Sant Boi. Any 2014 i 2015. 

2015 

Venda 1.740€ 1.798€ 

Lloguer 8,09€ 8,47€ 

Font: Informe Idealista 2015. 

Si es té en compte que la superfície mitjana dels habitatges de Sant Boi és de 77 m2, 
això suposa parlar d'una mitjana de 652,19 € al mes en el cas dels habitatges de 
lloguer, 133.890 € de preu mitjà en els habitatges de segona mà, o 234.465 € en els de 
nova construcció. 

Taula 9: Superfície mitjana i preu mitjà dels habitatges de lloguer, compra - venda de segona mà i de nova 
construcció. Any 2015. 

Preu mitjà de venda 
nova construcció 

77m2 652,19 €/mes 133.980 € 234.465 € 

Font: Diputació de Barcelona, web de Foment del Govern d’Espanya, Informe Idealista 2015. 

Per assumir aquest cost, els i les joves han de disposar d’un cert nivell adquisitiu. Els 
ingressos mensuals nets que reben els i les joves de Sant Boi es troben entre els 1.001 
i els 1.500 € . Concretament, entre els i les joves no emancipades s’estima que són 
739,10 € , mentre que entre els i les emancipades, de 1.128,79 € : 

●	 en el cas d'un habitatge de lloguer, això suposa un 88% i un 58% respectivament 
sobre els ingressos, quan s'estima com a òptim no superar el 40%; 

●	 en el cas d'un habitatge de segona mà, un/a jove emancipat/da tardaria quasi 10 
anys en pagar-lo si hi destinés tots els ingressos cada mes (interessos al 
marge); 

●	 en el cas d'un habitatge nou, en serien 17,3 anys. 
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Gràfica 48: Ingressos mensuals de la població jove emancipada o no. Any 2013. 

De fet, per a un 31% de joves 
emancipats/des, els seus ingressos 
mensuals nets no arriben a cobrir els 
652 € de despesa mitjana de lloguer, 
vivint per tant en risc de pobresa. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

Quan es parla d’emancipació dels i les joves, sovint es diferencia l’emancipació 
residencial de l’econòmica. Observant la relació entre ingressos dels i les joves i els 
preus dels habitatges, es comprèn que en molts casos la família d’origen segueixi 
donant suport econòmic, o bé que aquests processos tinguin anades i vingudes al nucli 
familiar per la no possibilitat de sostenir-se. Per alguns/es joves emancipats/des, poder 
seguir endavant amb aquesta nova situació vital passa per fer equilibris amb les seves 
despeses i viure amb certa austeritat. 

Molts i moltes joves entrevistats/des coincideixen en desitjar una situació laboral 
estable com a condició necessària per poder emancipar-se. La precarietat predominant 
contrastaria amb aquestes expectatives. 

Gràfica 49: Situació econòmica dels i les joves emancipades respecte de la llar d'origen. Any 2012. 

Més exemples: 

Quan es pregunta a l’àmbit metropolità 
als i les joves sobre la seva situació 
econòmica actual en referència a la llar 
d’origen, un 57% assegura que o bé no 
ha millorat res o bé és pitjor o molt 
pitjor. 

Font: Enquesta a la Joventut de Catalunya. 2012. Generalitat de Catalunya. 
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Gràfica 50: Llars on hi viu almenys un/a jove emancipat/da que tenen dificultats per arribar a finals de mes. Any 
2012. 

En la mateixa línia, les llars on hi viu 
almenys un/a jove emancipat/da que 
arriben a final de mes amb dificultats és 
d'un 40%. I un 48% arriba a final de mes 
suficientment i només un 13% arriba 
amb facilitat. 

Font: Enquesta a la Joventut de Catalunya. 2012. Generalitat de Catalunya. 

Gràfica 51: Ajuts a l'habitatge que reben els i les joves, per tipologia. Any 2012. 

Hi ha diversos ajuts per facilitar l’accés 
a l’habitatge o sostenir-lo. El més comú 
són les desgravacions per la compra 
d’habitatge, tot i que actualment s’ha 
limitat el seu abast. Un 20% dels i les 
joves fan ús de la borsa d’habitatge del 
seu municipi i només un 12,6% 
gaudeix d’ajudes al lloguer. 

Font: Enquesta a la Joventut de Catalunya. 2012. 
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Les dificultats d’accés al mercat immobiliari contrasta amb les xifres de pisos buits que 
no estan mobilitzats. 

Gràfica 52: Nombre d'habitatges buits, per districte. Any 2015. 

Pel que fa a Sant Boi, inicialment hi 
havia un total de 2.977 habitatges 
buits censats. La seva distribució 
per districtes era la següent: 

Font: Estudi d'Habitatges Buits, 2015. Ajuntament de Sant Boi. 

Fruit d'un treball de camp específic amb visites continuades als habitatges buits 
censats, es va arribar a una xifra aproximada de 1.700 habitatges buits, descartant 
aquells on sí que s'havia trobat gent vivint-hi, aquelles adreces que no eren habitatges, 
i altres situacions. 

Gràfica 53: Previsió de canvi d'habitatge en els propers 5 anys dels i les joves emancipades o no. Any 2013 

Els i les joves de Sant Boi en un 73% 
dels casos no tenen previsió de canviar 
d’habitatge en els propers 5 anys. 
A destacar que els que sí que volen fer
ho, són majoritàriament joves 
emancipats/des. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. 

El principal motiu per canviar d’habitatge entre els i les joves no emancipats/des és per 
independitzar-se, en un 48% dels casos. En canvi, el principal motiu en el cas dels i les 
joves emancipats/des és per viure en un habitatge més econòmic, resposta 
assenyalada en el 44,4% dels casos. 
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Gràfica 54: Motiu per canviar d'habitatge dels i les joves no emancipades. Any 2013 
Gràfica 55: Motiu per canviar d'habitatge dels i les joves emancipades. Any 2013 

Font: 
Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat. 

Gràfica 56: Lloc on es vol anar a viure per part dels i les joves 
de Sant Boi. Any 2013 

Quan es pregunta sobre on es té la 
intenció d’anar a viure, un 47% dels i les 
joves volen fer-ho fora del municipi. La 
disponibilitat de més oportunitats 
laborals i facilitats de mobilitat, són 
alguns dels principals motius per 
defensar aquesta opció. 
Els i les qui prefereixen quedar-se, 
remarquen l’entorn familiar i d’amistats 
com el principal argument per pensar 
així. També s’anomenen algunes 
qualitats de la ciutat, com la 
tranquil·litat. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
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Mobilitat 

Gràfica 57: Joves que es desplacen per treball i/o estudis. Any 2013 

El 54% dels i les joves de Sant Boi han de 
desplaçar-se fora del municipi a diari per 
motius d’estudi i/o de treball. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Gràfica 58: Mitjans que utilitzen els i les joves per als seus desplaçaments. Any 2013 

Prop d’un 70% dels i les joves no fan 
servir el vehicle de motor particular per 
realitzar els seus desplaçaments diaris, 
sent l'opció preferent en un 20% dels 
casos els autobusos i en un 14%, els 
Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya. Així i tot, un 31% agafa el 
vehicle privat per fer aquests 
desplaçaments. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Quan es relaciona oci i mobilitat, els i les joves coincideixen en assenyalar el problema 
amb els autobusos nocturns i la seva freqüència de pas. 
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Comunicació 

Segons els i les professionals que treballen amb joves, la relació amb les noves 
tecnologies és un recurs habitual per accedir a tot tipus d’informació en detriment a 
vegades de la comunicació física amb les persones o l’accés directe als serveis. És un 
gran potencial per poder accedir als i les joves i per tant, un mitjà excel·lent per 
reconvertir el format de continguts relacionats amb cultura, lleure, educació, etc. 
Sempre i quan se sàpiga gestionar aquest volum d’informació accessible. 

Gràfica 59: Mitjans pels quals s'informen els i les joves. Any 2012 

Les dades de 2012 diuen que els i les 
joves de Sant Boi se n'assabenten del 
que passa o es fa a la ciutat sobretot a 
través de la publicació municipal “Viure 
a Sant Boi” ( 62,9% dels casos). El 
85,2% coneix l’Agenda del “Viure a 
Sant Boi”, mentre que un 70% reconeix 
fer-ne ús com a mínim esporàdicament. 

Font: Enquesta sobre Hàbits i Coneixement d'Activitats Culturals i Equipaments Culturals 2012. Ajuntament de Sant 
Boi. 

A les sessions de treball amb joves, aquests/es plantegen que s’obrin nous canals de 
comunicació amb l’Ajuntament (xarxes socials, pestanya a la pàgina web municipal 
dedicada als i les joves). Es tracta d’adreçar-se i escoltar els i les joves a través del 
canals de comunicació que ells i elles utilitzen i oferir la informació en els suports més 
fàcils i accessibles, on l’aniran a buscar segons els seus interessos i on els hi ha de ser 
fàcil de trobar i utilitzar. 

El 75% dels i les joves enquestades durant la Fira de la Puríssima del 2015 no 
coneixen el Blog de la Factoria Jove de l’Ajuntament. Aquells/es entre 25 i 35 anys 
afirmen tenir una major coneixença del Blog ja que el 22,6% respon positivament a la 
pregunta envers al 12% del col·lectiu de 16 a 24 anys. 

En la mateixa enquesta, el 76% no coneix el perfil de Facebook de la Factoria Jove, 
perfil però que és més seguit pels i les majors de 25 anys que no pas pels i les més 
joves. Només un 11% dels i les que diuen seguir les xarxes socials municipals, n’és 
seguidor/a del de Joventut. 

Pel que fa a Twitter, encara la desconeixença és major que en cas del Facebook ja que 
el 95% dels i les enquestades no segueixen cap dels perfils municipals a la xarxa 
social. 
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D'entre tots aquells/es enquestats/des que van reconèixer ser coneixedors/es o 
seguidors/es del Blog o algun dels perfils de les xarxes socials municipals, van 
assenyalar com a principal utilitat la d’informar-se en termes generals sobre tot el que 
té relació amb Sant Boi. Opinar, demanar informació, denunciar o participar, són 
opcions o comportaments molt minoritaris en relació amb les xarxes socials municipals. 

Cultura 

Gràfica 60: Interès per l'oferta d'activitats culturals de Sant Boi. Any 2012 

Almenys un 56,2% de la població de 
Sant Boi es troba una mica o molt 
interessada en les activitats culturals que 
es realitzen al municipi. 

Font: Enquesta sobre Hàbits i Coneixement d'Activitats Culturals i Equipaments Culturals 2012. Ajuntament de Sant 
Boi. 

Els hàbits culturals dels i les joves de Sant Boi es visualitzen en part per la intensitat en 
què realitzen diverses activitats culturals i d’oci. Destaca la poca freqüència amb la que 
van al teatre i a museus i exposicions. 

Taula 10: Freqüència en la realització d'activitats culturals i d'oci dels i les joves. Any 2012 

16 a 29 anys 

Anar al cinema 

Mai 8,60% 

Gairebé mai 9,90% 

Ocasionalment 42,00% 

Sovint 39,50% 

NS/NC 0,00% 

Anar a discoteques, pubs o bars de copes 

Gairebé mai 16,00% 

Mai 17,30% 

NS/NC 0,00% 

Ocasionalment 34,60% 

Sovint 32,10% 

Sortir a dinar o sopar a un restaurant Mai 7,40% 
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Gairebé mai 8,60% 

Ocasionalment 58,00% 

Sovint 25,90% 

NS/NC 0,00% 

Anar al teatre 

Mai 60,50% 

Gairebé mai 22,20% 

Ocasionalment 14,80% 

Sovint 2,50% 

NS/NC 0,00% 

Anar a un concert de música 

Mai 35,80% 

Gairebé mai 17,30% 

Ocasionalment 43,20% 

Sovint 3,70% 

NS/NC 0,00% 

Anar a una exposició o un museu 

Mai 64,20% 

Gairebé mai 21,00% 

Ocasionalment 13,60% 

Sovint 1,20% 

NS/NC 0,00% 

Font: Enquesta sobre Hàbits i Coneixement d'Activitats Culturals i Equipaments Culturals 2012. Ajuntament de Sant 
Boi. 

Els i les joves marxen de Sant Boi sobretot per anar al cinema, al teatre, museus i 
concerts de música. Sortir fora equival sovint també a anar a centres comercials, 
mentre que quedar-se a Sant Boi s’associa sovint a prendre alguna cosa “a baix al 
poble”. 

En tots els casos, hi ha una certa continuïtat entre les activitats que es fan a Sant Boi i 
les que es fan fora: divergeixen les freqüències, però aquells/es que van per exemple al 
cinema o al teatre a Sant Boi, també ho fan a d’altres ciutats, i així mateix per la resta 
d’activitats. 

Els i les joves que van participar a les sessions de treball creuen que l’oferta cultural ha 
de ser més accessible, més assequible i més atractiva, especialment l’oferta teatral ja 
que actualment el públic és majoritàriament adult o gent gran, i de la necessitat de 
renovar-la i diversificar-la, tant en els temes com en els formats. 

La música és un altre pol d’interès: actuacions en directe a locals de la ciutat i més 
espais de formació i assaig. També expressen el desig que en la programació cultural 
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es tingui en compte el perfil adolescent (la franja d’edat que inclou des de la primera 
adolescència fins a la majoria d’edat, aproximadament). 

Pels i les joves enquestats durant la Fira de la Puríssima, des de l’Ajuntament s’hauria 
de potenciar l’oferta de concerts (així ho expressa un 57% de les persones). A 
continuació, troben interès en les fires, mercats d'intercanvi i de segona mà, amb 
gairebé un 25% del total de mencions de resposta. D’altra banda, les noies voldrien 
potenciar espectacles d'arts escèniques i activitats esportives, mentre que els homes, 
les activitats esportives. 

Segons els i les professionals que treballen amb joves, aquests/es tenen un context 
molt complex i difícil per tirar endavant els seus projectes de vida. En algunes ocasions, 
el malestar és manifest i es canalitza de formes diverses. Ben canalitzada, la ràbia que 
molts i moltes poden sentir, pot esdevenir font de creativitat. Creativitat que necessita 
d’espais on desenvolupar-la i plasmar-la, i que poden remetre a noves formes de 
pensar i d’expressar-se. 
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Participació 

A ulls dels i les professionals que treballen amb joves, aquests/es disposen d’un o altre 
talent del qual s’ha de tenir cura, acompanyar i potenciar. Els i les joves són motor i 
generadors de moltes coses, però els mitjans i els recursos cal adaptar-los a ells/es i no 
al revés, com sovint passa. Són sinònim d’innovació, creativitat i empenta per fer coses 
noves, sovint tenen l’esperit de canvi, de lluita, de participació social. 
Hi ha molts i moltes joves que són capaces de liderar en positiu: cal que puguin 
exportar aquesta capacitat en diversos àmbits de les seves vides. Cal cercar maneres 
de participació alternatives i oferir possibilitats reals de tirar endavant les seves 
iniciatives. La mirada dels i les joves és necessària. 

Els i les joves són i han de ser corresponsables en aquells projectes i polítiques del seu 
interès i el servei a la societat és una font d’aprenentatge i una gran potencialitat de 
treball amb ells/es. 

El carrer segueix sent el medi natural per a molts i moltes joves i per tant una referència 
per als serveis i recursos destinats per a ells/es. No sempre però troben els espais per 
poder reunir-se, expressar-se. 

Els i les joves també tenen necessitat de sortir del seu entorn, del seu ambient de 
confort i conèixer altres realitats. La realitat immediata se’ls fa petita i les xarxes socials 
són una finestra al món. Els i les joves tenen necessitat de contacte, de relacionar-se, 
d’interactuar. No obstant, molts i moltes necessiten aprendre a comunicar-se, a 
resoldre els conflictes. 

Del que se n’extreu de les entrevistes a joves, es pot dir que temes concrets, com les 
festes de barri, són la matèria sobre la qual els i les joves estarien disposats a participar 
per poder col·laborar en el seu disseny. La combinació de xarxes socials amb espais 
presencials amb altres joves serien dues estratègies de participació amb les quals els i 
les joves se sentirien còmodes per expressar les seves idees i propostes. Una 
informació completa i un feedback sobre com s’han utilitzat les seves propostes són 
dos elements per facilitar efectivament la seva participació. 

Establir una dinàmica habitual de relació i contacte amb els i les joves amb la finalitat 
d’escoltar-los i de col·laborar garantiria la seva participació. 

A l'enquesta a joves a la Fira de la Puríssima (Ajuntament de Sant Boi, 2015) 
aquests/es van manifestar: 

●	 Que en un 26% dels casos, els i les joves formen part d’alguna entitat, grup, 
associació, club, col·lectiu o moviment (el doble de nois que de noies, i gairebé 
el doble de joves menors de 25 anys que de joves de 25 a 35 anys); 
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●	 Que un 61,3% dels nois que pertanyen a una agrupació, aquesta té relació amb 
l'esport, molt lluny del següent àmbit amb major percentatge, cultura, amb un 
10%. Pel que fa a les noies, el 38,8% pertany a agrupacions esportives, 
seguides d'un 17% que pertany a les arts escèniques i d'un 12,8% a parts iguals 
entre agrupacions culturals i d'altres que es dediquen al lleure. 

●	 Que gairebé el 70% dels i les joves de Sant Boi mai no han fet de 
voluntaris/àries i els/les que actualment ho fan no arriben al 10%. D’altra banda, 
sí que un 24% almenys un cop en el passat ha exercit de voluntari/ària. 

●	 Que entre aquells que en el passat havien exercit alguna mena de voluntariat o 
el feien en l’actualitat, un 20,6% dels nois ho era en activitats esportives o en el 
banc d'aliments. En el cas de les noies, en sectors relacionats amb animals i 
cultura. En ambdós sexes hi ha un índex significatiu de voluntariat en l'àmbit del 
lleure i el sanitari. 

●	 Que gairebé un/a de cada quatre enquestats/des majors de 25 anys han fet o fan 
de voluntari/ària en el camp sanitari. En canvi, entre els i les més joves, les 
activitats esportives segueixen sent aquelles on més participació de voluntariat hi 
ha, seguida dels animals i el lleure. Pel que fa als dos grups, hi ha un equilibri en 
la participació en el banc d'aliments, sent un dels àmbits on major participació es 
troba per part dels i les més joves. 

●	 La meitat aproximadament dels i les joves es planteja fer de voluntari/ària. 
L’opció majoritària és l'àmbit social, en un 25% dels casos. 

Pel que fa a qüestions de participació ciutadana, els i les mateixes joves han dit: 

●	 Un 38% dels nois vol opinar sobre les activitats esportives que ofereix la ciutat, 
mentre que un 24,78% menciona interès sobre urbanisme i altres. En canvi, les 
noies, prefereixen opinar sobre activitats culturals i musicals per a joves, amb un 
28,13% dels casos. Ambdós sexes es mostren interessats en opinar sobre la 
programació de la festa major, amb un 26,15% dels casos. Les noies també 
mostren una preferència important per opinar sobre nous serveis i equipaments 
públics (25,55%). 

●	 Els i les més joves prioritzen opinar sobre la programació de la festa major (32%) 
i les activitats culturals i musicals per a joves i les activitats esportives, amb un 
29%. Els joves de rang major d'edat, mostren un major interès en nous serveis i 
equipaments públics amb un 31,57% de mencions, seguit de l'oferta formativa, 
amb un 30,52% i finalment, urbanisme amb gairebé un 27%. 
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Esports 

Gràfica 61: Joves que practiquen alguna activitat física o esportiva. Any 2011 

Un 74% dels i les joves de Sant 
Boi el 2011 practicaven algun 
tipus d’activitat física o esportiva. 
No hi ha diferències significatives 
per sexe. 

Font: Enquesta PAM 2011-2015 (2011). Ajuntament de Sant Boi 

Gràfica 62: Equipaments esportius per districte. Any 2016 

Sant Boi disposa de 44 
equipaments esportius 
municipals. 
Gairebé la meitat es concentra 
en els barris de Marianao i Barri 
Centre, sent Casablanca el barri 
amb menys equipaments 
esportius municipals. 

Font: Web municipal. 

Gràfica 63: Dificultats dels i les joves per practicar esport. Any 2011 

Quan es pregunta als i les joves per 
dificultats a l’hora de practicar esport al 
municipi, en un 88,2% dels casos 
asseguren no tenir-ne. 

Font: Enquesta PAM 2011-2015 (2011). Ajuntament de Sant Boi 
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Entre aquells/es que sí que detecten alguna dificultat, destaquen la manca 
d’equipaments públics i espais a l’aire lliure per practicar esport a la ciutat, així com una 
oferta esportiva escassa. Se subratlla que els equipaments actuals estan sobresaturats 
i que és difícil fer-ne ús o reservar algunes instal·lacions perquè sovint hi ha massa 
usuaris/àries. Això, al seu torn, està provocant que alguns/es joves prefereixin marxar a 
altres municipis a practicar esport perquè resulta més fàcil fer ús dels equipaments. 

També es fa palesa la percepció que les tarifes per practicar esport, tant a equipaments 
públics com privats, són excessives. 

Gràfica 64: Motius dels i les joves per no practicar esport. Any 2011 

Font: Enquesta PAM 2011-2015 (2011). Ajuntament de Sant Boi 

En el cas dels i les joves del municipi 
que no practiquen esport, atribueixen el 
motiu principal en un 60% dels casos a 
la manca de temps, sent la segona 
opció més assenyalada amb un 16,3%, 
la manca de ganes. 

Gràfica 65: Esports practicats pels i les joves. Any 2013 

L’activitat esportiva i/o física més 
practicada pels i les joves de Sant Boi i 
amb diferència respecte als altres, és el 
gimnàs. Seguidament, es troba caminar, 
futbol, bicicleta o córrer com a esports o 
activitat física més practicada al 
municipi. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 
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INSTAL·LACIÓ ESPORT HOMES DONES  
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Gràfica 66: Freqüència de realització d'activitats esportives per part dels i les joves. Any 2011 

La freqüència amb la qual els i les joves 
practiquen esport és majoritàriament de 
dos, tres o més cops a la setmana, amb 
un 85% dels casos, sobretot entre 
aquells/es que van al gimnàs. Les 
opcions per a la seva pràctica són 
diverses: sols/es, en equip, en grup 
d’amics/gues, en parella. 

Font: Enquesta PAM 2011-2015 (2011). Ajuntament de Sant Boi 

En aquesta taula s'observa el nombre d’usuaris/àries d’entre 16 a 35 anys dels 
equipaments municipals el 2016. S’observa una major presència dels homes amb una 
xifra que gairebé triplica la de les dones, sobretot per la sobrerepresentació en els clubs 
de futbol. 

Taula 11: Usuaris/àries joves dels equipaments municipals. Any 2016 

TOTAL 

C.F. Dani Jarque Ciutat Cooperativa Futbol 94 94 

C.F. Casablanca 

C.F. La Parellada 

C.F. Marianao 

Futbol 

Futbol 

Futbol 

45 

56 

92 

17 62 

56 

92 

Estadi Futbol Joan B. Milà Futbol 98 18 116 

Estadi d Atletisme Constantí Miranda Atletisme 35 29 64 

Rugbi 130 27 157 

Futbol 7 250 250 

Parc Ciclista Ciclisme 32 3 35 

Patinatge 24 14 38 

Estadi de Beisbol i Softbol Beisbol 68 68 

Softbol 54 54 

Poliesportiu La Parellada Futbol Sala 12 12 

Voleibol 24 61 85 

Bàsquet 50 12 62 

Abonats 241 200 441 

Poliesportiu Can Massallera Kàrate 14 4 18 

Gimnàstica 10 10 

Bàsquet 12 36 48 

Abonats/des 154 156 310 
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Poliesportiu L Olivera Abonats/des 218 186 404 

C.E. M. Pau Gasol Handbol 60 42 102 

Futbol Sala 104 104 

Abonats/des 501 542 1043 

TOTALS 2312 871 3183 

Font: Dades municipals 2016. Ajuntament de Sant Boi. 
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Percepció subjectiva de la salut  
Joves (15 a 24 anys) 2012 Molt bo Bo Regular Dolent   

Estudis primaris complerts      

      
      

Estudis secundaris de 1a etapa      

      
      

Estudis secundaris de 2a etapa      

      
      

Formació professional de grau superior o equivalent      

      
      

Universitaris      

      
      

 
               

 
              

 

       
      

     
       
        

 
           

Salut i Sexualitat 

En general, els i les joves entrevistades perceben tenir bona salut, alguns/es però 
també afegeixen que millorable. L’alimentació és on hi ha més marge de millora, allà on 
podrien millorar els seus hàbits: horaris poc constants o menjar qualsevol cosa són 
comportaments compartits entre ells/es. 

Hi ha una lleugera relació positiva entre les variables nivell educatiu i salut subjectiva, 
és a dir, a millor nivell educatiu, major percepció que es té una bona salut. El nivell 
educatiu es relaciona amb l’adopció d’uns o altres comportaments de risc. 

Taula 12: Percepció subjectiva sobre l'estat de salut dels i les joves. Any 2012 

Molt dolent 

Home 40,04% 48,25% 9,93% 0,00% 1,78% 

Dona 38,28% 48,51% 9,45% 2,92% 0,84% 

Home 44,64% 50,74% 4,46% 0,16% 0% 

Dona 34,64% 54,63% 9,23% 0,90% 0,60% 

Home 51,98% 45,19% 2,12% 0,71% 0% 

Dona 39,31% 53,47% 6,18% 0,74% 0,30% 

Home 49,18% 47,86% 2,97% 0,00% 0,00% 

Dona 35,03% 55,36% 9,61% 0,00% 0,00% 

Home 50,96% 47,13% 0,13% 1,77% 0,00% 

Dona 50,52% 45,35% 2,66% 0,89% 0,58% 

Font: Encuesta Nacional de Salud 2011 - 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Gràfica 67: Joves que s'han sentit deprimits/des o angoixats/des el darrer any. Any 2012 

Les dones tenen pateixen en una major 
proporció d’ansietat o s’han sentit en 
major mesura deprimides o angoixades, 
que no pas els homes. Les diferències 
giren entorn al 10% en el cas “d’alguna 
vegada”. 

Font: Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012. Generalitat de Catalunya. 
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Mètode anticonceptiu Dones  

   

    

   

      

    

    

   
 
                              
 

              
            

               
            

             
       

 
               

               
              

  

Gràfica 68: Ús del mètode anticonceptiu entre els i les joves. Any 2012 

Els i les joves a nivell espanyol 
asseguren fer servir, en un 82,70% en 
el cas de les dones i en un 80,70% en 
el cas dels homes, mètodes 
anticonceptius durant les seves 
relacions sexuals. 

Font: Encuesta Nacional de Salud 2011 - 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Més del 85% dels i les joves espanyoles fan servir com a mètode anticonceptiu el 
preservatiu o la píndola anticonceptiva. Seguidament es troba el DIU amb menys d’un 
8% i la resta de mètodes són residuals. 
En paraules de les joves entrevistades, el recurs a les píndoles s’explica a vegades a 
com a mètode de suport a la regulació hormonal. El recurs al preservatiu, sobretot entre 
els i les més joves, s’explica pel seu cost menor i s’associa més a relacions 
esporàdiques o primeres relacions. 

Taula 13: Ús de mètodes anticonceptius, per tipologia i sexe. Any 2012 

Homes 

Preservatiu 61,60% 76% 

Píndola anticonceptiva 23,70% 13,20% 

DIU 7,90% 5,30% 

Píndola del dia següent 0,30% 0,60% 

Coit interrumput 0,60% 1% 

Mètodes naturals 0,60% 0,50% 

Altres 3,60% 1,30% 

Font: Encuesta Nacional de Salud 2011 - 2012. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Segons professionals que treballen amb joves, malgrat l’accés a la informació, els i les 
joves mantenen encara molts mites infundats sobre les relacions sexuals. Molts anys 
d’educació sexual als centres educatius i de salut no han eradicat del tot els mateixos 
tabús que eren vigents anys enrera. D’altra banda, en opinió d’algunes joves 
entrevistades, i en el cas de relacions homosexuals entre noies, s’assenyala que els 
mètodes de prevenció no estan gaire desenvolupats. 

Un quart dels joves i les joves de Catalunya declaren consumir tabac a diari, aquest 
percentatge és major entre els homes que les dones, 29% i 23% respectivament. Tot i 
així, és important remarcar que gairebé el 70% dels i les joves catalanes no 
consumeixen tabac. 

60
 



 

   

 
 

         
 

Amb quina freqüència 
consumeix tabac? Dona Home  

     

        

       

        

       

       
 

                   
 

              
                

                 
      

               
               

                 
   

 
          

Amb quina freqüència 
t'emborratxes? Dona Home  

     

        

       

        

       

       

 
                           

              
                

               
              

               
                  

 
                
                   

             
            

 

Taula 14: Freqüència de consum de tabac. Any 2012 

Total 

Cada dia 23% 29% 26,10% 

Més d'un cop per setmana 1,60% 3% 2,30% 

Un cop per setmana 1,40% 1% 1% 

Més d'un cop al mes 0,70% 1% 0,80% 

Un cop al mes 1,00% 1% 1,00% 

Mai o gairebé mai 72,30% 65% 68,50% 

Font: Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012. Generalitat de Catalunya. 

A l'Enquesta sobre Drogues als i les alumnes d'instituts de Sant Boi (Ajuntament de 
Sant Boi, 2014) d'entre 13 i 18 anys, aquests/es declaraven en un 3,3% dels casos que 
consumien tabac a diari, i en un 85,44%, mai. Els nois s'inicien un any abans que les 
noies, als 11,9 anys de mitjana. 
A nivell metropolità, els homes beuen en excés amb major freqüència que les dones. El 
consum d’alcohol sol ser en termes d’oci i la majoria d’excessos es produeixen un cop 
al mes. El 70% dels i les joves no solen excedir-se en el consum d’alcohol mai o 
gairebé mai. 

Taula 15: Freqüència d'abús en el consum d'alcohol. Any 2012 

Total 

Cada dia 0% 0% 0% 

Més d'un cop per setmana 0,30% 1,10% 0,70% 

Un cop per setmana 2,50% 4% 3,30% 

Més d'un cop al mes 5,90% 9,60% 7,80% 

Un cop al mes 14,80% 21,60% 18,30% 

Mai o gairebé mai 76,50% 63,80% 70% 

Font: Enquesta a la Joventut de Catalunya 2012. Generalitat de Catalunya. 

A l'Enquesta sobre Drogues als i les alumnes d'instituts de Sant Boi (Ajuntament de 
Sant Boi, 2014) d'entre 13 i 18 anys, aquests/es declaraven en un 4,2% dels casos que 
consumien alcohol de forma ocasional o els caps de setmana (el 2010 eren un 5,8%). 
El consum difereix molt segons l'edat, creixent significativament: entre els 13 i els 16 
anys, només un 0,5% diu consumir alcohol de forma ocasional o els caps de setmana, 
mentre que els i les qui tenen 17 o més anys, ho fan en un 18% dels casos. 

Entre els i les qui consumeixen alcohol de forma ocasional, els caps de setmana o a 
diari, el 49,7% ho feien a l'aire lliure el 2006, mentre que el 2014 ho feia un 67,4%. Un 
59,7% s'havia emborratxat almenys un cop. El 16,5% havia tastat el cànnabis, la 
mateixa proporció que el 2010, però 10 punts menys que el 2006. 
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Igualtat 

Les noies joves, pel fet de ser dones i joves, han d’enfrontar-se a un món encara molt 
desigual, en relació al mercat laboral, a les relacions interpersonals, a les possibilitats 
d’emancipació, etc. 

Hi ha molts valors adoptats ja de forma natural pels i les joves, com el de la igualtat 
entre noies i nois. La diversitat sexual, per exemple, és una realitat més acceptada 
entre els i les joves, però encara insuficient en tots els casos. 

Són més conscients sobre algunes problemàtiques associades a les desigualtats per 
diferents raons, que generacions anteriors. 

Gràfica 69: Repartició de tasques domèstiques entre joves, per sexe. Any 2013 

Malgrat un escenari més 
positiu, les estructures 
tradicionals en el 
repartiment de tasques 
domèstiques entre els i les 
joves segueixen reproduint 
desigualtat de gènere 
entre homes i dones, ja 
que qui s’ocupa 
principalment d’aquestes 
continua sent la dona. 
Només una de cada quatre 
parelles joves realitzen les 
tasques domèstiques de 
manera conjunta. 

Font: Enquesta de Condicions de Vida 2013. Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

Gràfica 70: Experiència de violència de gènere en l'entorn dels i les joves . Any 2012 

Un 30% dels i les joves espanyoles 
coneixen a algú que ha patit o pateix 
una situació de violència de gènere. 

Font: CIS "Percepción Social de la Violencia de Género por la Adolescencia y la Juventud" 2012 
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La freqüència amb la que s’observen o pateixen aquestes situacions és, en un 52% 
aproximadament dels casos, de més d’un cop. 

Gràfica 71: Experiència de violència de gènere en l'entorn dels i les joves: relació de la persona maltractada amb els 
i les joves . Any 2012 

Quan es pregunta sobre qui és 
qui ha patit violència de gènere, 
la resposta majoritària dels i les 
joves és assegurar que es 
tracta d’una amiga. 
En segon lloc, la resposta més 
assenyalada és una veïna i, 
finalment, una dona de la seva 
família. 

Font: CIS "Percepción Social de la Violencia de Género por la Adolescencia y la Juventud" 2012 

En un 20% dels casos la persona que pateix 
una situació de violència de gènere és menor 
d’edat. 

Font: CIS "Percepción Social de la Violencia de Género por la Adolescencia y la Juventud" 2012 
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AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015: 
RESUM 

L'avaluació del Pla té l'objectiu d'oferir informació i evidències que ajudin a la reflexió i a 
orientar les noves estratègies amb l'horitzó posat al 2020. 

L'avaluació es sosté en la interpretació de l'execució de les actuacions de Joventut en 
el marc del Pla de Ciutat 2012-2015, i la lèctura i anàlisi dels principals indicadors i 
resultats derivats de la gestió efectuada durant el període 2012-2015 tant del Servei 
d'Informació Juvenil "El Punt" com de la resta de programes. 

1. Execució del Pla de Ciutat 2012-2015 

Analitzar l'anterior mandat polític, ens permet observar el nivell d'execució de les 
estratègies de Joventut i l'impacte de les polítiques d'aquest àmbit en el Pla de Ciutat. A 
més a més, s'afegeix de forma complementària la perspectiva pressupostària. 

Els nivells d'execució de joventut són força elevats i en la majoria d'objectius s'ha 
assolit el nivell previst inicialment. Els PAM anuals sempre han estat per sobre del 95% 
d'execució. 

Pel que fa a l'execució de les polítiques de Joventut i la seva incidència en el Pla de 
Ciutat 2012-15, ens trobem amb diferents escenaris en funció del nivell d'exclusivitat o 
relació. Per començar, hi ha Objectius Estratègics sobre els que les polítiques de 
Joventut han incidit de forma directa: 

Millorar les oportunitats de capacitació laboral i ocupabilitat dels i les joves
 
mitjançant la formació;
 
Assessorar i donar suport a joves i adolescents en el desenvolupament dels
 
seus itineraris formatius;
 
Incrementar i diversificar les possibilitats dels i les joves per formar-se;
 
Incrementar les opcions dels i les joves d'incorporar-se al mercat laboral;
 
Facilitar espais per a nous creatius i fomentar activitats de caràcter artístic
 
juvenil;
 
Millorar la comunicació i relació dels serveis municipals amb els i les joves.
 

Un segon nivell d'Objectius Estratègics que tot i tenir un gran impacte, aquest no ha 
sigut exclusiu de les polítiques de Joventut: 

Articular i optimitzar els recursos municipals que incideixin en l'emancipació dels 
i les joves. 

Un tercer nivell d'Objectius Estratègics en els que les polítiques de Joventut han incidit 
amb menor intensitat: 

Potenciar l'adopció d'hàbits saludables;
 
Limitar la incidència dels factors desencadenants sobre determinades
 
problemàtiques de salut;
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Garantir el recolzament i l'assessorament a les entitats establint convenis de 
col·laboració que permetin desenvolupar iniciatives i projectes d'interès social, 
cultural, esportiu... 

Finalment un Objectiu Estratègic on Joventut ha incidit de forma molt més residual: 

Fomentar l'empoderament de les dones i el seu reconeixement social. 

Si incorporem la perspectiva pressupostària, les Polítiques de Joventut han incidit en 
un 3,25% de les estratègies recollides en el Pla de Ciutat 2012-2015, amb un total de 
1.411.188 € de dedicació del pressupost de l'Ajuntament a Polítiques de Joventut, 
quantitat que representa un 0,452% sobre el total executat en el mateix període pel 
conjunt d'estratègies de l'Ajuntament. 

2. Anàlisi de les memòries de gestió 

Memòries assessories: assessoria jurídica laboral 

El nombre de persones ateses ha anat creixent de forma constant i s'ha consolidat, 
contràriament ha anat baixant el nombre de consultes efectuades, així com el de 
consultes per persona. 

Durant tot el període en tots els casos més del 50% d'atencions han sigut a joves entre 
20 i 30 anys. Els majors de 30 han anat augmentant de forma progressiva i els menors 
de 20 són els que menys demanda fan del servei. 

Sempre s'han atès més dones que homes, tot i que s'ha anat equiparant. 

Pel que fa a la situació laboral de la persona atesa ha anat augmentant el nombre de 
persones que estaven en actiu i disminuint els usuaris/àries en atur. Sempre han sigut 
minoritaris els usuaris/àries estudiants. 

La majoria de consultes són presencials, però es van incrementant les efectuades per 
telèfon i correu. 

Pel que fa a l'objecte de la consulta, la principal temàtica ha sigut sobre temes de 
ciutadania (estrangeria, nacionalitat, documentació), a continuació qüestions 
relacionades amb l'ocupació i feina (acomiadament i reclamacions de quantitat i 
contracte de treball, seguretat social) , en tercer lloc temes d'habitatge i per últim temes 
relacionats amb l'ensenyament. 

Memòries assessories: assessoria Mobilitat internacional 

Des de l'any 2013 el nombre de joves atesos/ses ha anat baixant, així com durant tot el 
període hi ha hagut major % de consultes de dones que d'homes, tot i que a l'any 2013 
es van igualar força. 
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Majoritàriament l'usuari/ària es troba en la franja d'edat de 21 a 25 anys i en segon lloc
 
entre 16 i 20, també la gran majoria es troben a l'atur.
 

El nivell d'estudis de l'usuari/ària és de Batxillerat, CFGM-GS i universitaris/àries.
 

S'ha anat incrementant la via de comunicació presencial i disminuït la del correu
 
electrònic.
 
Pel que fa al nombre de consultes, tot i existir un moment punta amb un elevat volum a
 
l'any 2013, han anat disminuint de forma progressiva.
 

La majoria de consultes són sobre voluntariat i cooperació, formació i recerca, viatges,
 
lleure i cultura, ensenyament reglat i no reglat, beques i idiomes.
 

Memòries assessories: assessoria psicològica 

En els últims tres anys s'ha consolidat el servei. 

Durant tot el període el 70%-80% de persones ateses han sigut noies i el 20%-30% 
nois, habitualment amb un perfil força jove. 

Els canals d'accés dels nous usuaris/àries ordenats de major a menor volum són: els 
Serveis Socials UBASP, El Punt Jove i la Xarxa d'atenció informativa als centres de 
secundària, els serveis sanitaris ABS, recomanacions d'amics/gues, famílies i altres. 

Dos grans temàtiques han ocupat de forma alterna la primera i la segona posició: 

1) Les relacionades amb l'àmbit clínic-salut (deixar el tabac, depressions, autoestima, 
dificultats per dormir, fòbies i autocontrol, agressivitat). 

2) Les relacionades amb l'àmbit psicosocial (violència masclista i familiar, processos 
de dol, relació de parella/exparella/familiar, relacions amistat, formació ocupacional-
laboral). 

Programa Eskala (d'empoderament, inclusió i ocupació de joves) 

Comparativa anys 2014-2015: en tots dos anys l'edat mitjana de les persones 
participants gira entorn als 22-24 anys. 

Més o menys s'ha mantingut el nombre de nois i ha baixat el nombre de noies 
participants. 

La majoria de participants són d'origen espanyol, la resta d'orígens és menor, tot i que 
al 2014 van participar força persones originàries del Marroc. 

La majoria de persones participants són dels barris de Marianao i Barri Centre. 
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Majoritàriament són joves que viuen amb les persones progenitores. 

Al 2015 ha disminuït el nombre de joves contactats pel programa. També al 2015 ha 
baixat el nombre de pràctiques en empreses. 

En tots dos anys s'han efectuat 4 sessions informatives. Al 2015 han augmentat el 
nombre de tutories i el nombre d'hores dedicades. Al mateix any gairebé s'han duplicat 
el nombre de sessions de grup efectuades. 

Bona valoració respecte a la satisfacció de la persona usuària, amb valors de 4,44 i 
4,55 de mitjana sobre 5, al 2014 i 2015 respectivament. 

Programa Aurora (d'assessorament i orientació laboral per a dones) 

Comparativa anys 2012 i 2013: al 2013 ha disminuït el nombre de dones participants al 
programa, així com el nombre de sessions individuals i grupals. 

S'ha mantingut constant el nivell de satisfacció de les dones participants. Ha baixat 
però una mica al 2013 el nivell de satisfacció dels i de les professionals vinculats a la 
xarxa. 

Al 2013 ha caigut el % de joves que executen el seu projecte professional. També al 
2013 han disminuït el nombre d'agents locals vinculats al programa. 

Memòries: Xarxa d'Atenció Informativa als Centres de Secundària 

(Instituts de Marianao, Rubió i Ors, Rafael Casanova, Ítaca, Camps Blancs). 

Cada vegada hi ha hagut més dies d'atenció als centres excepte al 2015 que ha 
disminuït. 

L'any 2014 va ser l'any amb més usuaris/àries i consultes i juntament amb el 2015, 
presenta les mitjanes de consultes/dia més elevades amb 12,6 i 12,7 respectivament. 

Durant els quatre anys observats l'àmbit amb major nombre de consultes ha sigut el 
d'ensenyament reglat. El nombre de consultes relacionades amb ensenyament no 
reglat ha passat de ser el segon tema més consultat a anar baixant de forma constant. 
Els temes de salut, sobretot al 2014, han crescut en volum de consultes. Lleure i cultura 
també presenta un gran nombre de consultes i en algun institut, com el de Camps 
Blancs, ha passat a ser la primera temàtica al 2015. 

Beques ha sigut un àmbit amb força consultes sobretot al 2012 i 2013. 
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3. Indicadors per programes i del Servei d'Informació Juvenil "El 
Punt" 

Indicadors per programes: 

Programa Servei d'informació Juvenil El punt 

V Cada vegada més seguidors/es de Facebook, i incorporació de nous elements de 
comunicació: al 2014, el Butlletí Jove i newsletters, i Twitter el 2015. 

V Consolidació del nombre d'usuaris/àries i consultes realitzades tant al servei, com a 
la Xarxa d'Atenció als Instituts. 

V Manteniment del nombre d'usuaris/àries de l'Assessoria Psicològica. 
V Es manté més o menys constant el nombre d'usuaris/àries i consultes efectuades al 

Punt Jove de Salut. 
V Consultes i ajuts d'habitatge: els anys 2013 i 2015 amb gran volum de qüestions i 

consultes plantejades. 

Programa Formació a Joves 

V Els cursos programats per millorar les competències bàsiques, transversals i 
tècniques es mantenen estables, amb bona evolució del nombre d'hores impartides, 
tot i que al 2015 es produeix un descens. 

V Tendència creixent respecte a la cobertura dels cursos de formació, amb uns valors 
sempre per sobre del 85%, excepte el 2013 que va ser inferior. 

V Durant el període 2013-2015, el ràtio de beques concedides sobre les sol·licitades 
va disminuir progressivament. 

V Tendència a la baixa fins al 2014 per remuntar al 2015 respecte al centre de 
recursos per als/les estudiants, pel que fa a la sala d'estudi i el nombre d'usos diürn. 
Certa caiguda fins al mateix any respecte als usos nocturns, per torna a pujar de 
forma moderada al 2015. Respecte a la sala multimèdia el nombre d'usos diürns i 
nocturns ha anat caient. El total d'usos agregat de totes dues sales ha anat baixant 
fins al 2014 per pujar lleugerament al 2015. 

Programa Millora de l'Ocupació Juvenil 

V Mobilitat internacional: des del 2013 ha anat baixant el nombre d'usuaris/àries i de 
consultes, amb un nombre constant de joves atesos/es amb desplaçaments a 
l'estranger. 

V Descens del nombre de consultes de l'Assessoria Jurídica Laboral. 

Programa Igualtat d'Oportunitats 

V Nombre creixent de joves participants en activitats del Punt Jove de Salut. 
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Programa Participació Juvenil 

V El nombre d'usuaris/àries dels locals d'assaig ha sigut oscil·lant, amb el punt més 
baix al 2014, per després remuntar. Petit descens dels grups de música que han fet 
ús dels locals. S'ha triplicat el nombre d'usos dels locals. 

V S'ha passat del 2012 amb 9 activitats programades al Mercat d'Art Jove a 11 al 
2015, tot i que els anys 2013 i 2014 ha mostrat valors inferiors. S'ha mantingut més 
o menys constant el nombre de joves participants. 

V Respecte als concerts per a joves, concretament el de la Festa Major en dades 
globals en el període 2012-2014 ha augmentat en 1.000 assistents, el de la Fira de 
la Puríssima ha anat augmentant fins al 2014 per caure al 2015 en valors per sota 
dels que va mostrar al 2012. 

V Ha anat pujant fins al 100% el percentatge d'atorgament de subvencions 
sol·licitades d'entitats i s'ha estancat a la baixa el nombre de projectes 
subvencionats. 

Indicadors El Punt: 

Servei d'informació i assessorament per a joves 

V Tendència creixent en nombre d'usuaris/àries i en volum de consultes efectuades, 
destacant l'any 2013 amb major volum de consultes. 

V Disminució progressiva de les consultes de l'assessoria jurídica laboral. 
V Augment progressiu del nombre de visites al Blog de Joventut, tot i que al 2015 ha 

caigut respecte al 2014. 
V Consolidació respecte a usuaris/àries i consultes al Punt Jove de Salut, tot i que al 

2015 baixa respecte a anys anteriors. 
V Consolidació del nombre d'usuaris/àries i consultes d'assistència psicològica per a 

joves, si bé el 2013 destaca per un volum de consultes elevat. 
V 7 grans àmbits de consultes que han anat variant durant el període respecte al seu 

volum: ensenyament reglat amb tendència a decréixer; consolidació ensenyament 
no reglat; recursos-formació-borsa per a recerca de feina que es consolida; salut 
amb certa caiguda a l'any 2015; consolidació àmbit vida Social i participativa; 
beques amb tendència a l'alça tot i que al 2015 es produeix una caiguda; 
consolidació àmbit habitatge. 

V Més usuàries que usuaris, amb valors sempre per sobre del 60%. 
V Canal d'accés majoritàriament en format presencial, en segon lloc telefònicament i 

per últim mitjançant correu, blog o Facebook. 

Assessoria de Mobilitat internacional 

V Tendència a decréixer des del 2013 tant en usuaris/àries com consultes. 
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Assessoria psicològica per a joves 

V Consolidació en nombre d'usuaris/àries i tendència a la baixa en consultes des del 
2013. 

V Més consultes efectuades per noies que nois, sempre superant el 67% d'atenció a 
noies. 

Assessoria Jurídica per a joves 

V Tendència molt lleu a la baixa en usuaris/àries i en consultes des de l'any 2013. 

Punt Jove de Salut 

V Consolidació en nombre d'usuaris/àries i de consultes tot i una petita baixada pel 
que fa a usuaris/àries a l'exercici 2015. 

V Cada vegada un major nombre d'usuaris/àries d'activitats. 
V L'àmbit més demandat és el de salut sexual i reproductiva. 
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TREBALL DE CAMP 

1. Sessió de joves en el marc del Pla de Govern 2015-19 (Novembre 
2015) 

En el marc del procés de participació ciutadana Sant Boi d'aquí a 4 anys "DA4A" per a 
l'elaboració del Pla de Govern 2015-19, s'ha organitzat una trobada amb joves, a la 
qual n'hi han assistit 36. 

Objectiu 

L'objectiu de la sessió ha estat pensar, formular i prioritzar reptes de futur de la ciutat 
per tal que la visió dels i les joves quedi integrada al Pla. Amb la idea d'aprofitar la 
sessió per al futur Pla Local de Joventut (PLJ), s'ha suggerit als i les participants que 
pensin aquests reptes tenint en compte els programes, i per tant, prioritats del PLJ: 
formació, ocupació, participació, igualtat i les temàtiques associades al Servei 
d'Informació Juvenil "El Punt" (salut, habitatge, comunicació). 

Dinàmica / desenvolupament 

Els i les joves s'han distribuit de forma aleatòria en taules, en grups de 3 a 6 
components. En un primer moment, les idees i propostes que han sorgit les han 
plasmat per escrit o amb dibuixos sobre les mateixes taules, folrades amb paper. 
Passat el temps estimat, han canviat de taula per separat, és a dir, de forma individual 
s'han ubicat en altres taules per repetir la mateixa dinàmica. 
Un/a d'ells ha fet el paper d'amfitrió: ha estat l'única persona que s'ha quedat a la 
mateixa taula, per fer de transmissora del que s'ha parlat i escrit i, per tant, fer de 
connectora entre grups. El nou grup parteix de les idees dels i les altres i en formula de 
noves o bé matisa i amplia les prèvies. 

D'aquesta manera, s'han fet dues rondes. Al final de la segona, els grups han fet un 
exercici de priorització de les propostes, que s'ha compartit amb la resta de participants 
i recollit de forma gràfica en un mur. 

Resultats 

S'han formulat 81 propostes, el 20% del total s'han generat al llarg de tot el procés. 
Aproximadament el 70% de les propostes dels i les joves s'han acabat integrant al Pla 
de Govern. 
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Propostes de polítiques 
socials: 
Més beques 
Més oferta d oci i cultura 
Ateneu com a referència cultural 
Nou model d habitatge i més 
lloguer social 
Suport a grups musicals i locals 
d assaig 
Incubadora projectes per a joves 
 

 
Propostes de dinamització 
econòmica i ocupació: 
Fórmules per a la inserció 
laborals dels i les joves, com 
plans d ocupació 
Emprenedoria juvenil 
Pràctiques professionals 
capacitadores i ajustades a la 
formació 
Formació de qualitat orientada a 
l ocupació 
 

 
Propostes d entorn natural: 
Més seguretat i il luminació als 
espais naturals 
Activitats al riu 
No més instal lació de torres 
elèctriques 
 

 
Propostes d educació: 
Aules de treball 
Facilitar accés econòmic a 
l Escola de Música 
Escola Oficial d Idiomes 
 

 
Propostes d espai públic i de 
mobilitat: 
Més zones esportives. Skate 
park, piscina descoberta 
Més carrils bici 
Més freqüència de pas de busos i 
connexió amb altres municipis 
Rehabilitació d edificis a través de 
l art 
 

 
Propostes de participació 
ciutadana, comunicació i 
relació amb l administració: 
Suport a l associacionisme 
Administració més interactiva amb 
joves 
Més participació dels i les joves 
Preus adaptats a joves i altres 
col lectius 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exemples de propostes, per àmbits: 

' 
· 

' 

' 
' · 

' 

' 

' ' 

' 
' 

' 
' 

' 
' 

· 
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2. Enquesta durant la Fira de la Puríssima (Desembre 2015) 

Durant els tres dies de celebració de la darrera edició de la Fira de la Puríssima, s'han 
contractat 4 joves participants al programa Llançadora d'Ocupació i Emprenedoria 
Solidària de Sant Boi, gestionat per l'ONG Ayuda Contra el Hambre i integrat a l'espai 
del Laboratori Cívic d'Emprenedoria i Economia Social CoBoi. 

Objectiu 

Tenir dades sobre determinades temàtiques associades als programes del Pla Local de 
Joventut, com voluntariat i participació social dels i les joves en entitats, temes d'interès 
per a la participació ciutadana, temes d'interès per formar-se, opinió sobre l'oferta d'oci 
que caldria potenciar-se o nivell de coneixement i ús de les xarxes socials de 
l'Ajuntament, i de Joventut en particular. 

Dinàmica / desenvolupament 

Treballant en parella en horari de matí i tarda - vespre, s'ha passat el qüestionari de 
forma aleatòria a joves que han accedit a respondre'l a peu de carrer. El seguiment in 
situ del perfil de joves als quals s'accedia permetia anar ajustant i equilibrant en la 
mesura del possible les edats i el sexe de les persones enquestades. 

Resultats 

S'ha enquestat 490 persones, 300 de 16 a 24 anys (152 noies i 148 nois) i 190 de 25 a 
35 anys (110 noies i 80 nois). 

S'han obtingut dades sobre: 

● Nivell de participació en funció de la pertinença a alguna entitat, grup, 
associació, club, col·lectiu o moviment, i la seva tipologia per àmbit. 

● El volum de joves que fan o han fet de voluntaris/àries i en quin tipus 
d'activitat. 

● El nivell de predisposició o interès dels i les joves per fer voluntariat i en 
relació amb quines activitats. 

● Els temes sobre els quals els i les joves voldrien opinar i ser tinguts en 
compte. 

● L'interès dels i les joves en l'oferta formativa municipal i en els continguts 
sobre els quals voldrien formar-se. 

● L'interès sobre les ofertes d'activitats d'oci que caldria potenciar. 
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● El nivell de coneixement i seguiment del Blog de la Factoria Jove i els 
perfils de les xarxes socials de Facebook, Twitter, Instagram i Youtube, i l'ús que 
en fan. 

3. Doble sessió amb professionals que treballen amb persones joves 
(Març 2016) 

Els i les professionals que treballen amb joves han estat convocats/des en dues 
sessions de treball. Professionals, tant interns de l'Ajuntament (Serveis Socials, 
Educació, Policia Local, Planejament i Urbanisme, Igualtat, Joventut, Promoció 
Econòmica i Emprenedoria, Planificació i Avaluació, Cultura, Participació Ciutadana), 
com d'altres recursos d'altres administracions (CAP Ciutat Cooperativa - Molí Nou, CAP 
Montclar, Institut Ítaca, etc.) i d'altres organitzacions i entitats (Fundació Marianao, la 
Plataforma d'Educació Social Don Bosco, Agrupament Escolta Sant Ramon, La 
Cápsula del Tiempo, Club Bèisbol Sant Boi, Associació Intercultural Ibn Rochd, 
Associació Iniciatives Solidàries - Centre Obert Ginkgo). 

Objectiu 

L'objectiu de la primera sessió ha estat contrastar les dades amb les quals partia el 
diagnòstic inicial sobre la realitat juvenil al municipi i complementar-les amb la seva 
experiència a partir de dues idees: quina és la seva percepció sobre la realitat dels i les 
joves, i quines creuen que són les seves potencialitats. 

L'objectiu de la segona sessió ha estat formular propostes concretes a partir dels reptes 
derivats de la sessió anteior, propostes vinculades als programes ja previstos al Pla 
Local de Joventut. 

Dinàmica / desenvolupament 

La primera sessió s'ha desplegat en tres parts. Durant la primera, s'ha presentat un 
vídeo síntesi de diagnòstic, com a primera referència per situar tots i totes les 
participants i per poder-lo contrastar, aclarir dubtes i enriquir-lo amb nous temes sobre 
els quals recopilar noves dades. 

La segona part ha consistit en seleccionar dues imatges per participant: al llarg de 3 
taules, s'han dipositat un extensa recopilació de fotografies molt diverses. La primera 
de les imatges ha de representar la principal problemàtica amb la qual s'han d'enfrontar 
els i les joves actualment, intentant fer-ho des de l'experiència concreta de cada servei 
o organització. La segona de les imatges, ha de simbolitzar alguna de les potencialitats 
dels i les joves. 
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Es tracta, per tant, de complementar les dades amb la percepció i perspectiva dels i les 
professionals, per tal que el futur Pla no només doni resposta a necessitats detectades, 
sinó també que impulsi les potencialitats de les persones joves. 

Un cop seleccionades, cada participant en 3' ha argumentat la seva selecció i ha ubicat 
les imatges en dos diagrames, en funció de si es tracta de necessitats o de 
potencialitats. Si hi ha relació o coincidència entre les propostes de cada participant, a 
la vegada que s'ubiquen, també s'agrupen. 

Finalment, en base a tot el que s'ha exposat, s'ha demanat a cadascun dels i les 
participants que deixi per escrit en unes targetes, quins són els 3 principals reptes que 
el nou Pla Local de Joventut ha d'abordar, amb el compromís de fer la devolució 
corresponent abans de la segona sessió. 

La segona sessió ha partit dels reptes que els i les participants han assenyalat, reptes 
agrupats en funció dels 5 programes del Pla (ocupació, formació, igualtat, participació i 
metodologia de treball), que substitueix el Servei d'Informació Juvenil com a tal i que 
respon a les necessitats professionals que han plantejat els i les participants). 

Cada programa ha quedat representat en una imatge de grans dimensions, i cada 
imatge s'ha situat sobre una taula. De forma aleatòria s'han constituït 5 grups, de 3-4 
persones cadascun, vinculats a un dels programes. Durant un temps limitat de temps, 
cada grup ha deixat per escrit sobre les imatges elements i aspectes a tenir en compte 
en les propostes per donar resposta als reptes. Al final, cada grup s'ha trobat amb un 
ventall d'idees relacionades amb el programa assignat: amb tot aquest material, han 
acabat de formular i prioritzar les propostes. 

Resultats 

A la primera sessió, han participat unes 40 persones. 

Aquests són els elements destacats per part dels i les participants sobre les 
característiques dels i les joves de Sant Boi i els seus potencials: 

● Els i les joves tenen un context molt complex i difícil per tirar endavant els 
seus projectes de vida. En algunes ocasions, el malestar és manifest i es 
canalitza de formes diverses. Ben canalitzada, la ràbia que molts i moltes poden 
sentir, pot esdevenir font de creativitat. Creativitat que necessita d’espais on 
desenvolupar-la i plasmar-la, i que poden remetre a noves formes de pensar i 
d’expressar-se. 

● Els i les joves són sinònim d’innovació, creativitat i empenta per fer coses 
noves. Els i les joves sovint tenen l’esperit de canvi, de lluita, de participació 
social. 
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● Els i les joves esperen i desitgen un canvi social, però el marc i context 
actuals tendeixen a mantenir l’status quo de la realitat i a excloure’ls. De totes 
maneres, tenen una gran capacitat d’adaptació en medis tan desagraïts com el 
laboral. 

● Una de les claus per als i les joves per enfrontar-se al mercat laboral és el 
de l’ocupabilitat: el tenir recursos i preparació per moure’s amb perspectiva 
d’èxit. 

● Les noies joves han d’enfrontar-se a un món encara molt desigual, en 
relació al mercat laboral, a les relacions interpersonals, a les possibilitats 
d’emancipació, etc. 

● Fer front al futur és una mescla d’esforç personal, treball però també 
d’angoixa i patiment. Resulta clau el tenir il·lusions, objectius, fites a assolir, i 
saber gestionar els fracassos i superar-se. 

● El contrast entre el que poden aportar i la realitat de l’entorn és sovint 
important. Els esforços i els mèrits no es veuen sempre recompensats. Hi ha una 
part de població jove que es troba desmotivada, cansada, sense ganes 
d’implicar-se en res, es mostren apàtics i apàtiques i no veuen la recompensa 
d’estudiar, no se senten que formin part d’un tot més general. 

● La relació amb les noves tecnologies: és un recurs habitual per accedir a 
tot tipus d’informació en detriment a vegades de l’accés a persones i serveis. És 
un gran potencial per poder accedir als i les joves i per tant, un mitjà excel·lent 
per reconvertir el format de continguts relacionats amb cultura, lleure, educació, 
etc. Sempre i quan se sàpiga gestionar aquest volum d’informació accessible. 

● Els i les joves disposen d’un o altre talent que s’ha de tenir cura, 
acompanyar i potenciar. 

● Els i les joves són i han de ser coresponsables en aquells projectes i 
polítiques del seu interès. 

● El servei a la societat és una font d’aprenentatge i una gran potencialitat 
de treball amb els i les joves. 

● El carrer segueix sent el medi natural per a molts joves i per tant una 
referència per als serveis i recursos destinats per a ells/es. No sempre però 
troben els espais per poder reunir-se, expressar-se. 

● Els i les joves tenen necessitat de contacte, de relacionar-se, 
d’interactuar. Molts i moltes, no obstant, necessiten aprendre a comunicar-se, a 
resoldre els conflictes. 

● Hi ha molts i moltes joves que han viscut i viuen en condicions de privació 
material. 

● La diversitat en les condicions de vida, percepcions i interessos dels i les 
joves és creixent i la necessitat d’adaptar-se a aquesta pluralitat és evident. 

● La interculturalitat és un desig que sovint no troba realitats: molts joves 
només es relacionen amb d’altres joves amb les mateixes referències culturals i 
orígens familiars. Molts joves nascuts a Catalunya no són identificats com a tals, 
sinó com a immigrants, motiu de doble discriminació. I més en el cas de les 
noies immigrades. 
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● Els i les joves són motor i generadors/es de moltes coses, però els mitjans 
i els recursos cal adaptar-los a ells/es i no al revés, com sovint passa. 

● En el context actual, pels i les joves és tan important l’assoliment d’un 
nivell formatiu alt com una actitud de formació permanent i d’aprenentatge 
d’habilitats i de competències. 

● L’habitatge és una fita cada cop menys a l’abast dels i les joves. 
● Hi ha molts valors adoptats ja de forma natural pels i les joves, com el de 

la sostenibilitat. Són més conscients sobre algunes problemàtiques que 
generacions anteriors. La diversitat sexual, per exemple, és una realitat més 
acceptada entre els i les joves. 

● Hi ha molts i moltes joves que són capaces de liderar en positiu: cal que 
puguin exportar aquesta capacitat en diversos àmbits de les seves vides. Cal 
cercar tipus de participació alternatius i oferir possibilitats reals de tirar endavant 
les seves iniciatives. La mirada dels i les joves és necessària. 

● Els i les joves també tenen necessitat de sortir del seu entorn, del seu 
ambient de comfort i conèixer altres realitats. La realitat immediata se’ls fa petita 
i les xarxes socials són una finestra al món. 

● Les relacions entre generacions i les xarxes de relacions més tradicionals 
també juguen un paper important en la socialització, aprenentatge i suport als i 
les joves. 

Fruit de totes les propostes de reptes per al nou Pla Local de Joventut que s'han 
formulat, de forma sintètica i agrupada, n'han quedat els següents: 

Ocupació: 
● Aconseguir que més joves s'incorporin al mercat laboral. 

Formació: 
● Tenir una oferta formativa amb un caràcter pràctic que respongui a les 

necessitats del mercat laboral i ajudi als i les joves al desenvolupament de les 
seves competències professionals i personals. 

● Reduir l'absentisme i el fracàs escolar (des de fora els centres educatius) 
● Facilitar acompanyament i ajuts per a joves per poder estudiar, tant a 

l'estranger com aquí. 

Participació: 
● Fomentar la participació mitjançant nous models adaptats als i les joves i 

l'ús de les noves tecnologies. 
● Facilitar iniciatives de joves, capacitar-los per dur a terme els seus 

projectes i fer-los coresponsables. 

Igualtat: 
● Generar nous espais d'oci nocturn i de trobada entre joves. 
● Promoure la igualtat de gènere i la conciliació, i les relacions interculturals. 
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● Fomentar l'educació per la sexualitat i l'afectivitat. 

Metodologia de treball: 
● Com treballar amb els i les joves: acompanyament, nous llenguatges i 

formats (xarxes socials) per comunicar amb ells i elles i informar als i les joves, 
als seus espais, coneixement de la seva realitat. 

● Com treballar entre professionals: coneixement de tots els serveis i ajuts, 
creació de xarxa d'agents socials i treball comunitari, cooperació entre ofertes de 
ciutat, coordinació entre serveis. 

A la segona sessió, hi han assistit 20 persones. 

Les propostes prioritzades en funció de les 5 taules proposades han estat les 
següents: 

Ocupació: 
● Ampliació de contactes, sinergies amb el sector privat (empreses) i 

ensenyaments (places de pràctiques i contractes per a persones sense 
experiència). Prospecció. 

● Incentius a empreses per a contractació de joves. 

Participació: 
● La participació ha d'interessar al jove i la jove. Tenir en compte el seu 

interès i motivació. Apropar els espais de participació als seus espais. Adaptar
nos. 

● Fomentar assemblees de participació juvenil acceptant la veu dels i les 
joves sense limitacions prèvies. 

● Afavorir que els i les joves liderin propostes pròpies. 
● Tenir en compte les noves formes de participació (xarxes socials, 

plataformes, associacions, etc.). 
● Afavorir la creació d'un consell amb adolescents i joves. 
● Obrir seccions específiques de presència juvenil als mitjans de 

comunicació pública. 

Formació: 
● Fomentar ensenyaments artístics en els currículums escolars. 

Treballar matèries primàries (matemàtiques, llengua,..) amb disciplines 
artístiques per fomentar la motivació dels joves. 

● Formació menys jeràrquica sinó més participativa, bidireccional, des de 
petits i petites. 

● Més oferta de PFIs per facilitar la reincorporació dels nois/es al circuit 
formatiu. 

● Pràctiques obligatòries dintre del currículum escolar. Intercanvi d'una 
assignatura optativa per experiència en empreses o centres socials. 
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Fomentar també el voluntariat. 
● Adaptació curricular a la diversitat. 

Igualtat: 
● Creació de figura d'educador de carrer a Sant Boi. 

Els joves poden venir o no als nostres espais però també hem de ser nosaltres 
els que sortim al carrer, els problemes dels joves hi són presents i els joves són 
al carrer i a les places de Sant Boi, si no hi sortim, aquests problemes no ens 
arriben però això no vol dir que no existeixin. També serveix com a nexe entre 
els joves i els recursos municipals. 

● Formació als professionals en igualtat de gènere. 
● Construcció i creació d'un espai propi gestionat/dinamitzat pels joves com 

Local Nou i VPK. Crear xarxa. 
● Nou enfocament a les xerrades d'educació sexual. Passar de sanitari a 

salut. 

Metodologia de treball: 
● Crear un banc de: 

Mentors: En base a la seva experiència, empresaris/àries, gent gran amb 
experiència, etc. 
Guies: Entre iguals. 
Monitoratge i acompanyament. amb monitors/es o educadors/es socials i entre 
iguals. Altres joves que fan de guia a aquells/es que es troben perduts/des, els 
ensenyen els recursos que hi ha a la ciutat. No cal que tinguin experiència com a 
formadors/es. Simplement són altres joves. Així es fomenta la participació. 
Implicar la societat i canviar la imatge de l'adolescent. 

● Banc de recursos enfocats a joves i que treballen amb joves. 
Crear un banc de recursos. Pots voler crear un servei i no saps si ja hi ha alguna 
cosa semblant. Consultar aquest banc per poder posar-nos en contacte, 
col·laborar entre nosaltres. De diverses disciplines, salut, educació, social, etc. 
Saber què fan altres departaments, entitats, associacions. Conèixer-nos entre 
tots i totes, saber com podem aprofitar-nos uns/es als altres. 

● Creació d'equips projecte. El Pla de Joventut actuaria com a paraigües 
(cal un/a responsable) i els equips són els encarregats de desenvolupar-lo. Cal: 
Mapa del teixit social 
Trobada per posar en relació 
Desplegar el Pla a partir d'equips de treball 
Cal passar de l'esfera política a la realitat dels i de les joves. Crear un equip 
flexible i multidisciplinar de treball per poder abordar diverses problemàtiques 
dels i les joves. Que no quedi en dos reunions a l'any. Creació d'una comissió de 
treball que realitzi propostes reals. Plans flexibles, tampoc consisteix en 
sobresaturar als i les professionals. Cada professional treballa en el pla que li 
interessa. 
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4. Sessió amb joves (Març 2016) 

Prenent com a referència i punt de partida la sessió efectuada al mes de novembre del 
2015 vinculada amb el Pla de Govern 2015-2019, i recordant aquelles propostes que 
reflexionaven en clau de ciutat que ja havien efectuat els i les joves, s'ha realitzat una 
segona sessió amb 16 joves, per tal de rebre propostes més concretes sobre els 
programes que el nou Pla Local de Joventut preveu i, per tant, cenyides a les 
competències que té el Departament en qüestió. 

Objectiu 

Formular propostes concretes en el marc dels 5 programes del Pla Local de Joventut, i 
per tant, susceptibles de ser incorporades directament al Pla. 

Dinàmica / desenvolupament 

El grup s'ha dividit en 2 subgrups. El primer s'ha dedicat a les temàtiques d'IGUALTAT, 
PARTICIPACIÓ, COMUNICACIÓ I CULTURA, mentre que el segon ho ha fet respecte 
de FORMACIÓ, OCUPACIÓ I ESPORTS. 

La sessió ha començat presentant un breu diagnòstic en format de concurs: mitjançant 
una aplicació de mòbil associada a la presentació, s'ha convidat als i les joves a 
respondre sobre diferents realitats de la població jove de Sant Boi. Automàticament 
s'han visualitzat els resultats i s'han contrastat amb les dades disponibles. 

Posteriorment, la sessió s'ha dividit en 3 parts: la primera, d'identificació de necessitats 
i problemàtiques associades a les temàtiques. La segona, d'elaboració i priorització de 
propostes. I la tercera, de plenari, on s'han compartit les propostes d'ambdós grups, 
fent-ho per mitjà de grups de WhatsApp projectats en pantalla. 

Resultats 

Les conclusions i propostes presentades a plenari han estat per a cada grup les 
següents: 

Igualtat, Participació, Comunicació i Cultura 

● Igualtat: Visibilitat i sensibilització 
Campanyes per donar visibilitat als nous rols (de feminitat i de 
masculinitat) i per tractar temes de gènere, d’LGTB o de multiculturalitat 
sensibilitzant a partir de l’impacte al públic. 
Per fer visibles els nous rols que ja es donen i per donar a conèixer i treballar 
temes d’igualtat de gènere, orientació sexual o diversitat cultural, es proposa fer 
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campanyes que arribin a les persones o col·lectius no sensibilitzats, a través de 
l’impacte emocional de la narració de les experiències de testimonis en primera 
persona o de la dramatització de situacions (representacions teatrals). 

● Participació i comunicació: actualització dels canals i posada en 
valor de la identitat santboiana 
Obrir nous canals de comunicació amb l’Ajuntament (xarxes socials, 
pestanya a la pàgina web municipal dedicada als i les joves), superar la 
identificació de Sant Boi amb l’hospital psiquiàtric i promoure el 
coneixement i l’orgull d’altres referents de la ciutat. 
Es tracta d’adreçar-se i escoltar els i les joves de Sant Boi a través dels canals 
de comunicació que ells i elles utilitzen i oferir la informació en els suports més 
fàcils i accessibles, on l’aniran a buscar segons els seus interessos i on els serà 
fàcil de trobar i utilitzar. 

D’altra banda s'ha plantejat la importància de promoure i donar suport a les 
iniciatives que posen en valor i difonen referents de diferents àmbits de la cultura 
i de la societat santboiana perquè contribueixen a trencar el tòpic del psiquiàtric i 
a generar una identificació positiva amb la ciutat. 

● Cultura: Fer la cultura accessible als i les joves 
Descomptes en els preus, programació adreçada als i les joves i espais 
d’exposició i assaig. Es tracta d’apropar i obrir la cultura a la gent jove de Sant 
Boi, en tots els vessants d’aquesta: des de la producció (formació musical, sales 
d’assaig, obertura d’espais als teatres...) fins a la programació d’espectacles 
(incorporant nous formats, noves temàtiques,...) i el consum cultural. 

Formació, Ocupació i Esports 

● Ocupació: Fomentar l’adquisició d’experiència laboral per part dels i 
les joves 
Es considera que cal millorar l’ocupabilitat actual dels i les joves, i que la millor 
manera perquè els i les joves resultin atractius per a les empreses és que 
adquireixin una experiència laboral àmplia i de qualitat com a iniciació en el 
mercat laboral. 

Per això, s'ha proposat que l’Ajuntament tingui un paper doble: d’una banda, 
com a intermediari amb empreses, organismes, etc. per desenvolupar una oferta 
àmplia de pràctiques professionals a les que s’hi pugui accedir des de les 
diferents etapes formatives, i d’altra banda, promocionant aquesta adquisició 
d’experiència des del propi Ajuntament a través del que es coneix com a 
contractes de primeres oportunitats. 
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● Formació: Promoure la formació orientada al món laboral 
El principal repte és crear un vincle més ferm i proper entre l’àmbit formatiu i el 
laboral. Els i les joves han considerat que és necessari desenvolupar activitats, 
cursos, assessorament i orientació que els i les ajudi a desenvolupar 
competències i habilitats que facilitin la seva inserció laboral. 

S'ha considerat que seria interessant que des de l’Ajuntament es fomenti que a 
les diferents etapes formatives dels joves també hi hagi present una orientació 
envers el món laboral. Per això, es proposa la realització de cursos que tinguin 
com a objectiu apropar els i les joves al tema de la ocupació, de forma que, en 
funció de la etapa formativa en la que es trobi el i la jove, tingui al seu abast 
diferents opcions de formació més pràctica i relacionada amb l’àmbit laboral. 
En aquest sentit, també es destaca que seria interessant que l’Ajuntament 
ofereixi pràctiques professionals adequades a les diferents etapes formatives, de 
forma que en cada pas de la seva trajectòria formativa puguin optar a realitzar 
una estada de pràctiques que els i les vagi preparant en diferents aspectes a la 
seva inserció laboral. 

● Esports: Aprofitar els espais públics per crear equipaments 
esportius i reduir les tarifes per als i les joves 
S'ha exposat la necessitat de disposar d’una oferta esportiva més àmplia, amb 
més equipaments públics i espais esportius. Es considera que els equipaments 
actuals estan sobresaturats i que manquen, també, instal·lacions per a la 
pràctica d’esport a l’aire lliure. 

D’altra banda, es considera que els preus i les tarifes tant d’equipaments públics 
com privats són elevats, de forma que no permeten que els i les joves puguin 
accedir amb la regularitat que voldrien. 
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5. Entrevistes amb joves (Abril 2016) 

Davant el buit d'informació que s'ha detectat en relació amb determinades qüestions i 
amb la impossibilitat de fer una enquesta telefònica a una mostra representativa de 
joves de la ciutat, s'ha optat per fer un total de 16 entrevistes a joves que responen a 
diferents perfils en funció del sexe, el nivell d'estudis i l'edat (menor o major de 25 
anys). 

Objectiu 

Disposar de més informació sobre determinades qüestions relacionades amb els i les 
joves, especialment en clau de què motiva a fer unes o altres coses, i de quina manera 
ho fan. 

Dinàmica / desenvolupament 

Els perfils de joves s'han compartit amb els i les professionals que han participat en les 
dues sessions de treball. Han estat ells/es, els diferents programes i serveis de 
Joventut i altres col·laboradors/es, qui han proporcionat noms de joves que responen a 
aquests perfils. 

En dues setmanes d'abril s'han pogut realitzar. En cada cas, s'han adaptat al lloc i 
horaris més còmodes per a les persones entrevistades. 

El qüestionari ha estat igual per a tots/es. Consta de preguntes agrupades en blocs 
temàtics. La durada estimada de l'entrevista no preveia anar més enllà d'una hora. 

Les entrevistes enregistrades no s'han transcrit literalment en la seva totalitat. S'han 
extret les principals idees en relació amb cada pregunta, i s'han disposat en una graella 
per poder fer primeres comparacions de forma ràpida. 

Resultats 

S'han fet entrevistes a 16 joves, 8 noies i 8 nois (la meitat menors de 25 anys, i l'altra 
meitat més grans de 25 anys), amb nivells formatius diferents (sense acreditar l'ESO, 
amb l'ESO, amb estudis postobligatoris secundaris, i amb estudis universitaris). 
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S'han obtingut dades sobre: 

Ocupació: 
● com ho fan per buscar feina, per on, per mitjà de quins serveis, què els i 

les ajuda i quines dificultats troben. 
● el nivell de coneixement del Programa de Garantia Juvenil i l'opinió sobre 

aquest. 
● les perspectives de trobar feina, de què i amb quina relació amb la seva 

formació. 

Habitatge: 
● joves emancipats/des: quan van prendre la decisió, sota quines 

circumstàncies, amb quines dificultats passades i presents. 
● joves no emancipats/des: motius per no estar-ho, previsió en el futur, què 

necessitarien i com ho farien, amb qui. 
● opinió sobre marxar o no a viure fora del municipi i arguments en un sentit 

o altre. 

Participació i Voluntariat: 
● nivell de participació en alguna proposta municipal, temes d'interès, com 

els agradaria participar, què caldria per fer-ho possible, fins on es voldrien 
implicar. 

● experiència en voluntariat. 
● en el cas de les persones majors de 30 anys, nivell d'identificació amb les 

propostes que es fan per a "joves" des de l'Ajuntament. 

Formació: 
● estudis en curs, on (si no és el cas, per què). Darrera formació realitzada. 
● formació que troben a faltar. 
● coneixement del sistema de beques municipal. 
● coneixement i opinió sobre l'oferta formativa de la Factoria Jove. 

Oci i Cultura: 
● assistència a activitats culturals dins o fora del municipi, opinió sobre 

l'oferta cultural a Sant Boi. Amb qui van. 
● on, amb qui, què fan quan surten per la nit, com es desplacen. 
● consum de cultura per les xarxes.
 
● opinió sobre un futur carnet jove municipal.
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Esport: 
● el nivell de pràctica esportiva actual i passada, on, periodicitat, amb qui. 

En cas que no, raons. 

Salut: 
● mètodes de prevenció que utilitzen en les relacions sexuals, per què uns o 

altres, facilitats o dificultats d'accés. Percepció del seu entorn d'amistats. 
Percepció de risc de contraure un embaràs no desitjat o una malaltia de 
transmissió sexual. 

●	 consum d'alcohol, tabac i/o altres substàncies, periodicitat, amb qui, quan. 
●	 percepció sobre el propi estat de salut, arguments. 

Comunicació: 
● mitjà pel qual s'informen del què passa i es fa al municipi, estratègies per 

arribar a més joves. 
● com es comuniquen entre ells/es, com comparteixen informació, com 

voldrien rebre informació de l'Ajuntament. 

Algunes conclusions: 

Sobre la relació dels i les joves amb el mercat laboral: 

•	 L’ocupació és una de les qüestions que més els preocupa. Manifesten la 
dificultat per aconseguir un lloc de treball, i s’apunta que l’adquisició 
d’experiència professional és la clau per augmentar la seva ocupabilitat, per 
resultar atractius a les empreses i obtenir així més oportunitats. Destaquen la 
importància de disposar d’una oferta àmplia de pràctiques professionals, estades 
a empreses, i altres fórmules. 

•	 La majoria de joves de Sant Boi troben feina a través de relacions personals i 
amistats: la personalització en la cerca de feina (“donar el CV en mà”) és 
important per a ells i elles, fer-se visibles (“que em vegin la cara”) genera 
confiança mútua. 

•	 Per l’experiència dels i les joves, les pràctiques en empreses són no només una 
bona font d’aprenentatge, sinó també una excel·lent via d’entrada al mercat 
laboral: les empreses adopten personal ja familiaritzat amb l’entorn en qüestió, 
que ja ha pogut demostrar la seva vàlua i nivell de confiança. Calen però més 
referències locals d’empreses per a una millor oferta de pràctiques professionals 
i una borsa d’ofertes locals de feina per saber millor quines ocupacions i perfils 
es demanden i per accedir-hi d’una forma més senzilla i directa. 

•	 De l’experiència dels i les joves, se’n desprèn que les mateixes fórmules no són 
vàlides per a tothom. És a dir, perfils formatius diferents requereixen 
d’estratègies d’acompanyament diferents. 
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•	 En tots els casos, els serveis i programes de suport en la cerca de feina són 
percebuts de forma positiva i eficaç quan hi ha alguna resposta a curt termini, 
sigui la que sigui. 

•	 Segons els i les joves, disposar de la possibilitat de tenir un primer contacte i 
experiència amb el món laboral, treballar en l’adquisició d’habilitats i 
competències i, en definitiva, tot allò que contribueixi a tenir més confiança en 
un/a mateix/a, són elements destacats com a ajuda en la cerca de feina. 

•	 En funció del nivell d’estudis, la percepció sobre el futur immediat difereix una 
mica: d’entre els i les joves entrevistades, aquells i aquelles amb poca formació i 
que estan amb estudis en curs es mostren més esperançats i esperançades 
sobre les opcions futures d’inserció i de correspondència entre la feina i 
l’ocupació, mentre que aquells i aquelles amb estudis superiors es mostren més 
moderats/des i amb expectatives posades només a curt termini. 

Sobre la relació dels i les joves amb els estudis: 

•	 El principal repte per als i les joves en aquesta matèria és crear un vincle més 
ferm i proper entre l’àmbit formatiu i el laboral: consideren que és necessari 
realitzar activitats, cursos, assessorament i orientació que els ajudi a 
desenvolupar competències i habilitats que facilitin la seva inserció laboral. 

•	 Es considera que l’Ajuntament ha de fomentar que a les diferents etapes 
formatives es faci orientació al món laboral i pràctiques professionals adequades 
a les diferents etapes formatives, de forma que en cada pas de la seva 
trajectòria formativa els i les joves puguin optar a realitzar una estada de 
pràctiques que els vagi preparant en diferents aspectes a la seva inserció 
laboral. 

•	 Segons els i les joves, caldria ampliar l’oferta de cicles formatius a la ciutat, 
especialment els vinculats a sectors clau com el sanitari, on l’oferta de places és 
insuficient per la demanda existent. 

•	 Els i les joves que han fet alguna formació fora de Sant Boi, estudis universitaris 
al marge, ho fan a la cerca de formació subvencionada, formació molt específica, 
o formació a distància, com l’Institut Obert de Catalunya. 

Sobre la relació dels i les joves amb l'habitatge i mobilitat: 

•	 Per als i les joves no emancipades que han estat entrevistades, un sou adient, 
l’estabilitat a la feina i tenir parella són factors clau per poder emancipar-se. 

•	 La no emancipació no té una resposta única per part dels i les joves: alguns/es 
ja estan bé, d’altres no s’ho plantegen encara, alguns/es no es veuen 
preparats/des, a vegades és una qüestió de prioritats i no de possibilitats 
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(preferència per poder viatjar, sortir, etc.) o bé són aportadors/es de recursos 
econòmics per al sosteniment de la llar i, per tant, no és un bon moment per fer 
el pas. 

•	 Quan els i les joves són interrogades sobre les seves preferències per 
emancipar-se, les opcions són diverses (ordenades de més a menys): sols/es, 
en parella, amb amics/gues, etc. 

•	 Molts i moltes joves entrevistats/des coincideixen en desitjar una situació laboral 
estable com a condició necessària per poder emancipar-se. La precarietat 
predominant contrastaria amb aquestes expectatives. 

•	 Quan es relaciona oci i mobilitat, els i les joves coincideixen en assenyalar el 
problema amb els autobusos nocturns i la seva freqüència de pas. 

Sobre la relació dels i les joves amb la participació a la ciutat: 

•	 Temes concrets, com les festes de barri, són la matèria sobre la qual els i les 
joves estarien disposats a participar per poder col·laborar en el seu disseny. La 
combinació de xarxes socials amb espais presencials amb altres joves serien 
dues estratègies de participació amb les quals els i les joves se sentirien 
còmodes per expressar les seves idees i propostes. Una informació completa i 
un feedback sobre com s’han utilitzat les seves propostes són dos elements per 
facilitar efectivament la seva participació. 

•	 Establir una dinàmica habitual de relació i contacte amb els i les joves amb la 
finalitat d’escoltar-los i de col·laborar garantiria la seva participació. 

Sobre la relació dels i les joves amb la pràctica de l'esport: 

•	 Els i les joves que expressen alguna dificultat per a practicar-ne destaquen la 
manca d’equipaments públics i espais a l’aire lliure, així com una oferta esportiva 
escassa. Se subratlla que els equipaments actuals estan sobresaturats i que és 
difícil fer-ne ús o reservar algunes instal·lacions perquè sovint hi ha massa 
usuaris/àries. Això, al seu torn, està provocant que alguns/es joves prefereixin 
marxar a altres municipis a practicar esport perquè resulta més fàcil fer ús dels 
equipaments. 

Sobre la relació dels i les joves amb la salut: 

•	 En general, els i les joves entrevistades perceben tenir bona salut, alguns/es 
però també afegeixen que millorable. L’alimentació és on hi ha més marge de 
millora, allà on podrien millorar els seus hàbits: horaris poc constants o menjar 
qualsevol cosa són comportaments compartits entre ells/es. 

•	 En paraules de les joves entrevistades, el recurs a les píndoles s’explica a 
vegades a com a mètode de suport a la regulació hormonal. El recurs al 
preservatiu, sobretot entre els i les més joves, s’explica pel seu cost menor i 
s’associa més a relacions esporàdiques o primeres relacions. 
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6. Entrevista amb el Regidor de Joventut 

Abans de les sessions presencials amb professionals i joves i de les entrevistes amb 
diferents perfils de joves, s'ha dut a terme una entrevista amb el regidor de Joventut 
Marc Aguilà, sota un format de conversa a partir de tres grans blocs temàtics: el balanç 
de les polítiques per a joves de l'anterior mandat, la visió sobre les necessitats i 
potencials dels i les joves, i les prioritats i mesures pensades pel proper mandat. 

Objectiu 

Obtenir la mirada política sobre les actuacions dutes a terme en l'àmbit de joventut, tant 
en clau de balanç del que s'ha fet i el que no, i per tant com a complement de 
l'avaluació de l'anterior pla, com en clau de futur i per tant com a marc i directrius a tenir 
en compte en la futura planificació. 
De la mateixa manera, complementar el diagnòstic amb la percepció política sobre les 
necessitats i potencials dels i les joves. 

Dinàmica i desenvolupament 

Conversa estructurada d'una hora i mitja a partir de 7 qüestions: 

•	 Visió de les necessitats dels i les joves, quin diagnòstic se'n fa. 
•	 Arguments sobre les mesures incloses al Pla de Govern, què es vol 

aconseguir. 
•	 Què va quedar pendent de mandats anteriors. 
•	 Quines són les prioritats pel nou Pla Local de Joventut, què cal tenir en 

compte per dur-les a terme. 
•	 Quines són les potencialitats dels i les joves. 
•	 Quines són les competències i limitacions per al desplegament de les 

polítiques de joventut. 
•	 Quina valoració fan els i les beneficiàries de les beques. 

Prèviament a l'entrevista, es va facilitar una recopilació dels continguts de les sessions 
de treball de l'equip de govern i del futur Pla de Govern relacionats directa o 
indirectament amb les polítiques de joventut. 

Resultats 

Visió i diagnòstic sobre els i les joves: 

•	 El jovent de Sant Boi no té problemes diferents als joves d'altres municipis. 
Principals problemes: l'atur i l'habitatge. 

•	 Un altre dels problemes és la participació. Motius: 
o	 Manca d'incentius per participar. 
o	 No es convida de forma assídua. 
o	 Percepció dels joves que no és útil la seva participació. 
o	 Sempre participen els mateixos. 
o	 Els que participen pertanyen a entitats o partits polítics. 

•	 Repte: motivar als joves a participar i que sigui viscut com a útil, amb mesures 
com l'oferta d'espais d'interacció en processos participatius. 
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Visió sobre el potencial dels i les joves: 
•	 Als i les joves els agrada fer moltes coses i diferents, i sentir-se útils. 
•	 Disposem d'un teixit juvenil ampli, a vegades amb la participació de les mateixes 

persones. Hi ha molts joves inconformistes i amb ganes de fer coses. 

Prioritats i propostes de mesures pel proper mandat: 

•	 Respecte a Ocupació: programa de garantia juvenil; pla de primera oportunitat 
per a joves amb estudis universitaris i de formació professional; ajuts econòmics 
per a persones emprenedores. 

•	 Respecte a Formació: oferir cursos de formació ocupacional més ajustats als 
interessos dels i les joves; incrementar l'oferta formativa en idiomes; 

•	 Respecte a Igualtat d'Oportunitats: carnet jove municipal; beques per a joves; 
oferta pensada per als i les joves majors de 30 anys. 

•	 Respecte a Participació: accions de coresponsabilització dels delegats dels 
instituts; trobades amb l'alcaldessa; 

•	 Altres: facilitar la vida als joves amb iniciatives i no posar traves excessives en 
temes com les llicències d'ocupació temporal de la via pública; col·locar barres 
per fer esport al parc de La Muntanyeta creant un espai on poder córrer i 
practicar exercicis físics. 

Possibilitats de futur: 
•	 La creació d'un servei similar a "Barcelona Activa" a nivell comarcal. 
•	 La creació d'un espai central de referència per als i les joves i les entitats 

juvenils, en una altra ubicació diferents on s'ubica ara la Factoria Jove. 
•	 La creació d'un espai cultural a l'antiga discoteca "La Rumba", amb un model de 

gestió participatiu. 
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PLANIFICACIÓ 

Introducció 

Actualitzar un Pla local de Joventut implica preguntar-se quins són els reptes de les 
polítiques de joventut a nivell local en el marc del context actual i quines han de ser 
algunes de les característiques clau pel que fa a la seva orientació i, per tant, disseny. 

Resulta obvi que tota política s'adapta a una realitat concreta, a la vegada que 
mitjançant la seva acció se'n crea una de nova: el context dels i les joves es 
caracteritza a dia d'avui, per una banda, per la continuïtat i aprofundiment de 
determinades dinàmiques, com les noves formes d'emancipació residencial o les noves 
modalitats de convivència, el retard en l'edat d'acabar els estudis o la polarització dels 
perfils formatius dels i les joves i el seu reflex en la posició al mercat laboral (joves 
sense estudis vs joves molt i molt formats). 

D'altra banda, a aquestes dinàmiques, cal afegir el repte de com gestionar les 
profundes conseqüències que ha tingut la recent crisi econòmica, tant sobre els i les 
joves que han esdevingut com a tal recentment, com els i les qui han crescut com a 
joves durant aquests darrers quasi 10 anys. Les conseqüències s'han fet sentir tant 
sobre les condicions materials d'existència dels i les joves i el seu entorn familiar, com 
sobre les expectatives de futur. 

Tres singularitats que caracteritzen la generació de joves d'ara i que han de ser 
tingudes en compte per les polítiques que es projectin a partir d'ara: 

• La precarietat 

En molts sentits, i tal com l'anomenen els i les especialistes a França, s'està davant una 
GENERACIÓ PRECÀRIA en les seves condicions de vida, en la qual la inestabilitat, els 
canvis, les anades i vingudes, les ruptures entre la formació, el treball, la inactivitat 
professional i el compromís no professional, són una constant que difícilment es 
modificarà en els propers anys. 

La precarietat genera múltiples realitats, realitats a més que són canviants a curt 
termini. La precarietat associada al canvi obliga a les polítiques públiques a una gran 
flexibilitat i capacitat de detecció i adaptació. 

• La pluralitat 

Dit això doncs, s'hi pot associar també la idea de PLURALITAT. Pluralitat com s'ha dit 
producte del context socioeconòmic, però també producte de variables de tipus 
estructural i col·lectiva: pel fet de ser noi o noia, per les múltiples referències culturals 
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amb les que conviuen els i les joves, pel diferent poder adquisitiu dels i les joves i del 
seu entorn familiar, per les característiques i oportunitats segons on es visqui, etc. 

• La individualització 

La joventut és una etapa que es caracteritza per ser un procés d'INDIVIDUALITZACIÓ 
dels i les joves. Què vol dir això? El que acabaran esdevenint els i les joves com a 
adults, en bona mesura, ve determinat pels interessos i definició dels projectes de vida 
durant aquests anys. És una etapa amb necessitats pròpies, a la vegada que escenari 
de decisions i experiències que dibuixaran en bona mesura el que hagi de passar com 
a adults. 

Si la joventut és una etapa de transició per a tots/es durant la qual es va guanyant 
autonomia, però tenint en compte que aquesta transició pot ser molt diferent en funció 
de les casuístiques individuals, com poder garantir la igualtat d'oportunitats, els drets 
socials i, per tant, un cert mínim comú en les propostes per a tots els i les joves? 

El respecte i acompanyament a les singularitats ha d'anar de la mà del respecte i 
garantia als drets col·lectius. Gestionar les trajectòries que converteixen els i les joves 
en adults, fugint d'esquemes lineals i rígids de transició: fer-ho així permetrà donar 
resposta a la pluralitat de joves, a la pluralitat de necessitats i a la multiplicitat 
d'interessos i projectes de vida. 

Com han de ser, per tant, les polítiques en funció del que s'ha assenyalat? 

Diverses autores i autors ( Torralba, 2014; Montes, 2011) coincideixen en destacar una 
doble qualitat: són i han de ser AFIRMATIVES, és a dir, pensades per als joves en tant 
que són joves aquí i ara. Però també POSITIVES en tant que producte compartit amb 
ells i elles. 

Quan es parla de l'allargament de l'etapa juvenil, es diu que la transició cap a la vida 
adulta mitjançant l'accés a l'ocupació i a l'habitatge, s'ha dilatat. La joventut esdevé 
llavors una etapa central i estratègica en la vida de les persones. Hi ha necessitats en 
part deslligades dels aspectes estructurals de la transició social i professional a la vida 
adulta, com són els espais de trobada, la creativitat i l'experimentació, la participació i 
l'associacionisme, l'oci nocturn, la mobilitat, el consum, la informació, el turisme, etc. 
Això ve a ser el caràcter afirmatiu de les Polítiques de Joventut. 

Per a alguns autors i autores, les Polítiques de Joventut han de respondre 
específicament a les necessitats dels i les joves associades a la seva autonomia i 
qualitat de vida en tant que joves, i actuar de manera auxiliar a les polítiques generals, 
com les d'educació, ocupació i habitatge. Com un accent als temes estructurals: en 
habitatge, per exemple, fomentant els pisos compartits. 

91
 



 

   

               
              

        
 

           
          
             

        
 

                
              

                  
              
           

               
                   

        
 

               
                 

             
              
             

         
 

              
            

      
 

            
               

                
                

              
 

         
        

            
     

       
         

                                                
                

                  
     

 

La dimensió afirmativa però no es pot quedar en la immediatesa de l'actualitat, ha de 
tenir la perspectiva de concebre les Polítiques de Joventut com una resposta a les 
necessitats d'avui pensant en la ciutadania de demà: 

"Un país amb joves que gaudeixin de més autoestima, tinguin expectatives 
laborals millors, disposin d'espais de socialització sans, participin en el 
disseny i la implantació de les polítiques que directament els afecten, és un 
país que gaudirà d'una joventut més sana".7 

La dimensió positiva ve per la consideració dels i les joves com a subjectes actius: és 
responsabilitat també d'ells i d'elles el definir les Polítiques que els i les afecten 
directament. Hi ha un interès creixent per part dels i les joves en la política, la crisi ha 
incrementat les dosis de confusió i desorientació, i això s'ha traduït en una major 
mobilització, no sempre precisament sota les formes ortodoxes i institucionalitzades de 
fer política. En un entorn de precarietat, tota contribució a l'apoderament dels i les joves 
i el reforç del seu rol social permetrà que els i les joves puguin gestionar millor i fer front 
al context en el qual han de créixer. 

L'espai juvenil és un laboratori d'innovació i de canvi. Cal tenir cura del talent emergent, 
del seu potencial i les seves capacitats. Els i les joves són portadores de solucions i de 
grans dosis de creativitat, entesa com la capacitat de trobar noves solucions als 
problemes que presenta la realitat. Per poder, per tant, implicar la població jove, calen 
estructures flexibles i dinàmiques, que puguin a més facilitar la comunicació i trobada 
entre generacions, amb l'ús de les noves tecnologies. 

En conclusió, i tal com assenyala Comas (2007), les polítiques de joventut es poden 
orientar per mitjà de la participació (dimensió positiva), l'afirmació i la transició 
(dimensió estructural: ocupació, formació i habitatge). 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 segueix aquesta mateixa orientació, 
també parla de facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent 
a la diversitat de formes i models de vida (afirmació i transició), així com d'apoderar la 
persona jove com a agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu com a ciutadana 
i oferint espais per a la seva participació en la presa de decisions (participació). 

Els principis rectors que regeixen el Pla Nacional són: 
1. La participació, que entre d'altres coses suposa: 

● Parlar-ne, no només en el disseny, sinó també en la implementació 
i avaluació de la política. 

● Preveure de mecanismes de democràcia directa. 
● Impulsar la coresponsabilitat dels i les agents implicades. 

7 D. ELVIRA, Salut dels joves a Catalunya: diagnòstic i perspectives, a O. BAYÓN (Coord.), El 
futur de les polítiques de joventut. 50 idees per millorar la vida dels i les joves, Fundació Rafael 
Campalans, Barcelona, 2009, p. 215 
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● La utilització de metodologies participatives. Planificar la 
participació. 

● La introducció de la perspectiva comunitària i el treball en xarxa. 
● El reconeixement i la incorporació dels diferents perfils de joves i 

formes de participació juvenil. 

2. La transformació, en termes d'apoderament dels i les joves i mobilitat social, 
tenint en compte: 

● L'universalisme (tenir en compte tots els i les joves) i inclusió de la 
diversitat interna. 

● La capacitat i l'apoderament dels i les joves amb més obstacles per 
raó de naixement, sexe, origen, orientació sexual, etc. 

3. La integralitat o com la diversitat de dimensions han de ser abordades des de la 
transversalitat. 

● Foment dels espais de treball multisectorials. 

4. La qualitat, entesa com: 
● L'ajust a les necessitats de la gent jove per mitjà d'un coneixement 

constant de la realitat juvenil. 
● La Incorporació de l’avaluació des del disseny del pla. 

Aquests principis impregnen tant la forma en què s'ha elaborat el Pla en qüestió i el seu 
desenvolupament, com les recomanacions que se'n deriven per als plans de cada 
municipi. 

El Pla Nacional s'articula en forma de 7 reptes a assolir: 

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

Per al seu assoliment, cal tenir en compte: 
● Anar més enllà de l’ensenyament formal i contemplar l'aprenentatge 

d’habilitats i actituds. 
● La polarització dels perfils formatius: hi ha un gruix important de joves que 

abandonen prematurament els estudis i que s’incorporen al mercat laboral com a 
força de treball poc qualificada, i joves altament qualificats que s’enfronten a un 
mercat laboral amb poca capacitat d’absorció d’aquest perfil. Necessitat per tant 
de preveure solucions diverses. 

● Que les trajectòries educatives s’han diversificat: entrada i sortida del 
sistema educatiu, combinació amb la vida laboral, etc. 

● L'allargament de l’edat mitjana en què es finalitzen els estudis: 23-25 
anys. 

● Que el gènere és un element encara segregador dels i les joves en la 
futura integració al mercat laboral: incorporació en temps diferents (més aviat els 
nois, més tard les noies), l'elecció de diferents itineraris formatius, etc. 
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● Que l’adquisició de múltiples competències és el que garanteix l’èxit en la 
transició educativa. La participació en el marc del centre educatiu afavoreix 
l’adquisició d’altres competències instrumentals i habilitats cabdals per a l’èxit 
educatiu en un sentit ampli. 

Repte 2: Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral 

Per al seu assoliment, cal tenir en compte: 
●	 Que les desigualtats encara són importants pel que fa a les condicions laborals 

en funció del sexe: a igual qualificació, categories laborals i sous més baixos. La 
sobrequalificació afecta més les noies. 

●	 Que fer front a les desigualtats socials suposa incorporar una perspectiva 
inclusiva i de gènere en totes les accions. 

●	 El reforç de l’orientació professional i l'oferta d'oportunitats d’experiències 
internacionals. 

●	 L'aposta per activitats econòmiques en el marc d’un nou model productiu i de 
xarxa empresarial: emprenedoria, autoocupació, responsabilitat social de les 
empreses, economia social, cooperativisme. 

●	 La imprescindible coordinació entre la formació i el mercat laboral. 

Repte 3: Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària 

Per al seu assoliment, cal tenir en compte: 
●	 Que la realitat dels i les joves combina processos d’emancipació (autonomia 

residencial i econòmica), amb d’altres situacions d’autonomia residencial però no 
econòmica (per estudiar o treballar temporalment fora). 

●	 Que la diversificació de les transicions a la vida adulta equival a parlar de 
diversitat en les formes de convivència per les que opten els i les joves. 

●	 L'augment de l’opció de lloguer com a estratègia per a una primera emancipació 
domiciliària. 

●	 La necessitat de promoure un parc d’habitatges de lloguer sostenible. 
●	 Que cal apostar per nous models residencials amb fórmules més dinàmiques, 

flexibles i sostenibles: la masoveria urbana, el cooperativisme d’habitatge, el 
model Andel, etc. 

●	 Que cal reforçar el paper d’intermediació de l’administració local per mobilitzar el 
parc d’habitatges buits. 

Repte 4: Promoure la vida saludable de les persones joves 

Per al seu assoliment, cal tenir en compte: 
● Que hi ha dues tipologies bàsiques de polítiques de salut: la prevenció de 

conductes de risc i la promoció d’hàbits saludables. 
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● Que les principals causes de mort dels i les joves de Catalunya són els 
suïcidis, els accidents de trànsit de vehicles de motor i les autolesions. 

● Que una de les principals tendències entre els i les joves en matèria de 
salut té a veure amb la salut mental: increment dels trastorns d’ansietat o 
depressió. 

● Que hi ha un increment dels i les joves que tenen una pràctica esportiva 
intensiva. Els més joves i els homes són els qui practiquen més esport. El nivell 
educatiu, el fet d’estar treballant o estudiant o les càrregues familiars són altres 
variables, i per tant elements a tenir en compte per diversificar les polítiques 
encaminades a incrementar l’activitat física. 

● Que aproximadament una tercera part dels i les joves fumen habitualment 
o ocasional, que gairebé la meitat de joves fumadors/es es mostren poc 
preocupats pels efectes sobre la salut i que més de dues terceres parts però 
voldrien deixar de fumar. 

● Que durant la primera dècada del 2000, va incrementar-se la taxa 
d’embarassos entre adolescents. Entre les franges menors d’edat, 15 a 19 anys, 
és on estan els percentatges menors d’ús de mètodes anticonceptius. 

● Que els i les joves continuen sent un dels principals grups de risc pel que 
fa a contagis per VIH. 

● La necessitat d’incorporar dins les polítiques juvenils la configuració de les 
identitats sexuals i afectives educant en el respecte. 

● Que el risc d’incidència de malalties i accidents laborals entre les 
persones joves és significativament superior al de la població adulta. 

● Que la variable edat és clau en la diferència dels comportaments 
associats a la salut: els hàbits i aprenentatges amb efectes sobre la salut futura 
s’adquireixen en edats primerenques. Cal focalitzar l’atenció en el primer tram de 
joves. 

● Cal millorar la percepció d’utilitat i l’ús dels recursos de salut entre les 
persones joves. 

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

Per al seu assoliment, cal tenir en compte: 
● L'interès per la política sota la forma d’activisme i mobilització social: 

menys propensió a participar sota formes que exigeixin un alt grau de 
compromís o vinculades al sistema institucional. En les formes de participació 
menys convencionals, les dones són més actives. 

● Que un terç dels i les joves pertany almenys a una entitat. Els i les més 
joves de 15 a 19 anys tenen més tendència a l’associacionisme. 

● Els factors associats a una major o menor participació: variables 
estructurals (nivell educatiu, classe social, disponibilitat de temps, …), 
l’existència d’un teixit associatiu juvenil, la perspectiva comunitària en les 
actuacions municipals, el nivell d’obertura de l’administració. 
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● Educar per a la participació: treballar les competències bàsiques 
(coneixements teòrics, instrumentals i habilitats sociolingüístiques, relacionals, 
etc.). 

● La promoció de formes de participació més enllà de les entitats, alhora 
que la creació d’espais, infrastructures, eines i mecanismes on la gent jove pugui 
canalitzar les seves iniciatives. 

● Promoure canals i estratègies per afavorir la coresponsabilitat i el treball a 
partir d’objectius compartits. 

Repte 6: Universalitzar la cultura entre la població juvenil. 

Per al seu assoliment, cal tenir en compte: 
● Que més del 90% de joves duen a terme alguna activitat amb contingut 

artístic o creatiu. 
● Que el consum cultural dels i les joves ha augmentat en la majoria de 

modalitats, especialment el consum a la llar, que no implica desplaçament. El 
consum d’Internet no va acompanyat de consum intensiu d’altres productes 
culturals. 

● Que l’oferta cultural ha de respondre a objectius educatius i socialment 
cohesionadors i incorporar mecanismes de participació. 

● Les TIC com a eina estratègica per articular el potencial creatiu de les 
persones joves. 

● Facilitar les eines, les infraestructures i els mitjans per a la creació i la 
producció cultural realitzada per la gent jove. 

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

En aquest cas, hi ha quatre grans estratègies associades: 
● l'organització i la distribució social del temps; 
● la imatge social positiva de les persones joves; 
● la igualtat, cohesió social i convivència; 
● la sostenibilitat i la vertebració territorial. 
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El Pla Local de Joventut de Sant Boi, l'anterior i el nou, es troben alineats en 
coherència amb el plantejament del Pla Nacional. Es parla de 5 programes: el 
d'ocupació i el de formació (que correspondrien a la dimensió de transició), el d'igualtat 
(que correspondria a la dimensió d'afirmació), el de participació, i el corresponent amb 
el Servei d'Informació Juvenil com a referència i engranatge d'aquests programes. 

Aquests 5 programes tenen la seva correspondència amb els 7 reptes del Pla Nacional, 
tal com s'exemplifica en el següent esquema: 

El desplegament del Pla Local de Joventut de forma coherent es farà en base a 
aquests programes, amb el caràcter estratègic i flexible suficient com per anar detallant 
les actuacions que any a any puguin donar resposta als objectius plantejats. 

En alguns casos la planificació haurà d’anar dirigida no a la definició d’objectius 
concrets a assolir sobre els quals no es té competència, sinó generar el debat 
necessari per avançar en determinats aspectes on d’altres agents en tenen la 
competència. 
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AJUNTAMENT DE PLA LOCAL DE JOVENTUT 2016-2020 
SANT 801 DE LLOBREGAT Sant Bol de Uobregat 

Objectiu: 4.3.2 Facilitar la disponibilitat d'espais públics o adaptar els existents per a 
la pràctica esportiva i d'activitat frsica. 

•• 

Actuació: 4.3.2 .1 Habilitar als espais públics recursos esportius (taules de ping-pong, barres 
esportives ... ) amb la col• laboració de l'àmbit d'Esports. 

Actuació: 4.3.2.2 Adequar els nous espais susceptibles per fer esport per a una pràctica 
segura, amb la col• laboració de l'àrea de Territori i Desenvolupament Econòmic. 

Actuació: 4.3.2.3 Fomentar l'ús de la bicicleta, patins, patinets, etc, per moure's per Sant 
Boi, instant l'organisme competent per habilitar carrils de bicis i aparcaments gratuïts. 

ij!UHUlufti.i 

Objectiu: 4.4.1 Treballar la igualtat d'oportunitats entre el col·lectiu juvenil. 

Actuació: 4.4.1.1 Consolidar la convocatòria de Beques per joves incorporant el pressupost 
que es destina a aquestes ajudes a les partides de la Unitat de Joventut. 

Actuació: 4.4.1.2 Mantenir l'oferta de beques per a la formació de joves de la ciutat. 

• • . '1!1 "#§fil f4· til . lilii. @4 @JitiJ.li. f!l ;,; . 

Objectiu: 4.5.1 Treballar per disminuir les diferents tipologies de violència entre la 
població jove. 

Actuació: 4.5.1.1 Habilitar canals de detecció i de prevenció de violències. 

Actuació: 4.5.1.2 Consolidar i ampliar les actuacions de la campanya "Això no és Amor" de 
prevenció de la violència masclista entre les persones més joves. 

Objectiu: 4.5.2 Fomentar el benestar emocional, afectiu i frsic entre els i les joves a 
traves d'intervecions socio-educatives. 

Actuació: 4.5.2 .1 Treballar l'educació i formació dels aspectes afectius i de sexualitat 
realitzant tallers i activitats. 

Actuació: 4.5.2.2 Promoure el benestar emocional a través de projectes de coaching per a 
joves. 

Objectiu estratègic: 4.6 Igualtat de gènere i d'identitats sexuals 

Objectiu: 4.6.1 Promoure la igualtat de gènere d'identitats sexuals entre els les 
joves. 

Actuació: 4.6.1.1 Treballar l'educació en valors i la coeducació amb el col.lectiu jove, vetllant 
perquè a tots els centres educatius del municipi s'hi imparteixi una educació no sexista i no 
estereotipada. 

Actuació: 4.6 .1.2 Incorporar la perspectiva de gènere de manera transversal a totes les 
actuacions i programes formatius, ocupacionals, participatius del Pla Local de Joventut, amb 
un llenguatge no sexista, no homofòbic i no transfòbic en totes les comunicacions. 

Actuació: 4.6.1.3 Oferir formació als/les professionals que treballen amb gent jove de la 
ciutat, al voltant de la incorporació de la perspectiva de gènere, els nous rols de masculinitat 
i feminitat, i de la diversitat d'identitats sexuals. 

Actuació: 4.6.1.4 Treballar pels drets i la visualització de les persones LGTBI. 

Actuació: 4.6.1.5 Promoure des d'espais com el Punt Jove i les diverses organitzacions i 
entitats juvenils: activitats, tallers i cursos per a combatre manifestacions de 
l'heteropatriarcat entre joves: tallers d'afectivitats, noves masculinitats, d iversitats sexuals, 
entre d'altres. 

Actuació: 4.6 .1.6 Instar que es facin accions de sensibilització enfocats al jovent per a 
combatre el sexisme que es manifesta amb força als espais de festa i oci nocturn. 
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MECANISMES DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 
LOCAL DE JOVENTUT 2016-2020 

Introducció 

A continuació es descriuen els moments, els espais, i els diferents agents participants. 
Elements que han de permetre implicar-se en un seguiment continu i necessari dels 
programes i de les actuacions recollides en el nou Pla Local de Joventut 2016-2020, 
així com, portar a terme un procés d’avaluació que abasti tota la vigència del Pla, fent 
realitat el compromís d’incorporar cada vegada més els processos d'avaluació dels 
serveis públics que s'ofereixen a la ciutadania. 

Els instruments de seguiment i avaluació han de facilitar en primer lloc un correcte 
desplegament del Pla Local de Joventut amb aquest nou horitzó 2020, a la vegada que 
mesurar els possibles desviaments i permetre reconduir les estratègies efectuades, 
disposant d'evidències durant el desenvolupament del Pla, en la fase intermèdia i ex
post, és a dir, una vegada acabada la seva vigència. 

En definitiva, el seguiment i l'avaluació han d'aportar informació que permeti retre 
comptes, comunicar i interactuar amb la ciutadania i altres agents de la ciutat, ser més 
transparents i extreure lliçons i aprenentatge, ajudar a prendre decisions i redefinir 
estratègies en la intermèdia, amb la finalitat que serveixi per a processos de planificació 
de futur, més enllà del 2020. 

Seguiment del Pla Local de Joventut 

Es planteja un format de seguiment de tipus continu, ja que es replica el model de 
seguiment de la planificació estratègica, habilitant al web un nou desplegable que 
incorpori el Pla Local de Joventut, dins de l'apartat de planificació sectorial. 
(www.sispam.santboi.cat) 

S'ofereix informació en format obert i en viu que abasta des del redactat del Pla (amb 
detall dels eixos de treball, objectius i actuacions), la temporalització de les diferents 
actuacions i sobretot aporta una bateria d'indicadors que permet disposar de dades 
quantitatives, informació que ha de servir per redireccionar les actuacions efectuades, 
i per tant, les estratègies. 

Aquesta fase de seguiment continu, al marge de disposar d'informació quantitativa, vol 
integrar informació de tipus més qualitativa, és a dir copsar la valoració 
percepcions dels usuaris i de les usuàries. 
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L'objectiu d'aquest seguiment tant quantitatiu com qualitatiu, és poder introduir 
possibles millores en el desplegament posterior, aprendre dels errors o reafirmar-se en 
aquelles estratègies que estan funcionant de forma correcta. 

Pel que fa als agents implicats/des: 

● Els usuaris, les usuàries i participants de les diferents activitats previstes 
al Pla Local de Joventut. 

● Els i les organitzadors/es externs/nes, en aquells casos que l'activitat no 
formi part de la cartera de serveis organitzats per la Unitat de Joventut. 

● L'equip tècnic de la Unitat de Joventut com a responsables de l'execució i 
desplegament de les diferents activitats. 

Temporalització i metodologia 

Pel que fa al seguiment tal i com s'ha comentat és de tipus continu. 

La valoració de les activitats per part dels usuaris/àries i participants es realitza quan 
aquesta hagi finalitzat, omplint una fitxa estàndard quan l'activitat sigui en format 
presencial o recollint la valoració del servei en format on-line, en els casos que aquest 
servei es faci en format virtual. 

L'avaluació per part dels organitzadors externs/nes, o de l'equip tècnic de la Unitat de 
Joventut, també s'efectua una vegada l'activitat s'ha executat, complimentant una fitxa 
descriptiva que incorpora determinades variables, de tal manera que reculli informació 
rellevant per poder extreure valoracions sobre l'activitat realitzada. 

Aquesta temporalització es pot veure modificada, si alguns dels i de les agents 
participants, tant per part dels usuaris/àries, organitzadors externs, o equip tècnic de la 
Unitat de Joventut, observen algun element que faci necessari actuar abans que finalitzi 
l'activitat en qüestió. 

Elements clau: 

● La informació derivada dels indicadors del sistema de seguiment del 
Pla Local de Joventut 2016-2020. 

● La diagnosi realitzada que ens permet disposar d'un primer moment 
zero sobre la realitat juvenil assimilable a un anàlisi de context. 
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● Possibilitat de realitzar al final del període de vigència del Pla (2020) una 
enquesta especifica a joves, que permetria recollir informació actualitzada i 
ampliada sobre les condicions de vida dels i de les joves. 

Avaluació del Pla Local de Joventut 2016-2020 

Pel que fa al procés d'avaluació s'estableixen dos moments clau, amb metodologia, 
formats i agents participants coincidents i/o diferents en funció dels objectius buscats. 

• Avaluació intermèdia 
• Avaluació final o ex-post 

1. Avaluació Intermèdia 

Es proposa efectuar una Avaluació Intermèdia a finals de l'exercici 2018, just a la meitat 
de la vigència del Pla Local de Joventut, coincidint amb l'any clau d'execució dels 
programes aprovats en el marc del Pla de Govern 2015-2019, ja que habitualment l'any 
anterior a la finalització del mandat, és l'any amb major volum d'execució de les 
polítiques. 

Descripció 

Aquest procés es farà amb l'objectiu de valorar en el seu conjunt les actuacions 
desplegades, com s'ha funcionat, la coherència d'aquestes, i es posarà en comú la 
informació derivada del seguiment continu (indicadors). 

Aquesta Avaluació permetrà valorar la implementació/procés amb el que el Pla Local 
de Joventut està executant la seva estratègia, així com la pertinència i adequació de les 
actuacions amb els objectius buscats. 

Aportarà informació respecte la coherència interna en el desplegament de les accions 
en el marc del conjunt del Pla Local de Joventut, així com coherència externa i 
alineació amb l'estratègia de ciutat, amb el Pla de Govern 2015-2019 i permetre 
realitzar algunes estratègies, si és el cas. 

Actors crítics 

● Amb caràcter preceptiu, el regidor de Joventut. 

● De forma optativa i en format coral, amb la resta de regidors i regidores 
d'altres àmbits polítics que hagin tingut un paper rellevant i participat en les 
estratègies efectuades en aquest any natural. 
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● També els i les tècniques de Joventut, conjuntament amb els i les 
tècniques d'altres àmbits que hagin participat en l'execució de les accions 
efectuades. 

● Actors externs a l'Ajuntament, de diferents serveis i/o organismes que 
hagin participat en les estratègies. 

● La taula de joves generada en el marc del Pla Local de Joventut com a 
espai permanent que representi la veu del col·lectiu jove i de les entitats juvenils. 

Instruments i eines 

Aprofitament de: 

● L'espai comú de comunicació i difusió de les activitats amb els i les joves i 
l'associacionisme juvenil generat durant la vigència del Pla. 

● Els espais de participació que s'hagin generat en virtut del que estableix el 
Pla per compartir projectes i iniciatives, i concretament espais derivats 
d'activitats com el Mercat d'Art Jove i la Festa Major. 

● La xarxa de corresponsals de joves de la Xarxa d'Instituts. 

● Les eines 2.0 i les xarxes socials de comunicació de la Unitat de Joventut 
com a canals de participació i de debat/reflexió, així com les eines 
WhatsApp/Telegram per interactuar amb els i les joves. 

● El Blog joventutsantboi.cat com a espai d'interacció, de recollida 
d'opinions. 

● El seguiment continu del Pla Local de Joventut 2016-2020 
(www.sispam.santboi.cat). 

Metodologia 

Per efectuar aquesta Avaluació Intermèdia serà necessari: 

● Disposar de la informació de les persones assistents a les accions 
efectuades en el marc del Pla, amb les valoracions i percepcions, així com la 
complimentada per part dels organitzadors/res externs/nes en els casos que 
l'activitat no sigui un servei organitzat per la Unitat de Joventut, i la de l'equip 
tècnic de la Unitat de Joventut, en el cas d'aquelles activitats que estiguin sota la 
seva responsabilitat. 
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● Incorporar la informació aportada pel seguiment continu del Pla. 
(www.sispma.santboi.cat). 

● Dissenyar un procés d'Avaluació Intermèdia, focalitzada en la 
implementació de les Polítiques de Joventut, on caldrà instrumentalitzar entre 
d'altres: 

o Un equip d'avaluació pluralista. 
o Una comissió de seguiment de l'avaluació. 
o Uns termes de referència que emmarquin el procés a 

endegar i establir la temporalització i els requeriments del procés. 
o Establir els actors i clau que plantegin les necessitats 

d'avaluació, que orientin les preguntes d'avaluació que s'han de 
respondre amb l'Avaluació Intermèdia. 

o Habilitar els espais de treball i d'interlocució. 
o Dissenyar una estratègia de comunicació interna i externa. 

Tot i tenir consciència que la clau és observar si s'estan obtenint els resultats esperats 
que seran tractats d'una forma més concreta en l'avaluació ex-post, l'avaluació 
intermèdia al marge d'aportar evidències sobre la implementació i uns primers resultats 
i impactes més primaris, pot permetre introduir altres incògnites a mesurar, com per 
exemple si es produeixen algunes dificultats que es puguin resoldre, o si s'està 
complint el criteri de cobertura, és a dir, si s'està arribant als destinataris/àries 
previstes, o si el context ha canviat i cal repensar l'estratègia. 

L'avaluació intermèdia pot ajudar a orientar la fase posterior, l'avaluació final o ex-post. 

2. Avaluació Final o Ex-Post 

Descripció 

La finalitat és mesurar el desplegament del conjunt de les estratègies integrades dins 
del Pla Local de Joventut al final de la seva vigència, o sigui, a finals del 2020, i generar 
coneixement i debat, informació que permeti abordar les noves estratègies de Joventut 
amb l'horitzó posat més enllà del 2020 amb les lliçons apreses durant el Pla actual. 

Actors crítics 

● Taula jove, amb representants del col·lectiu jove i/o les entitats juvenils. 

● Tècnics i tècniques de la Unitat de Joventut. 
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● Tècnics/ques d'altres àmbits organitzatius de l'Ajuntament que hagin tingut 
un paper rellevant en les actuacions executades o en els diferents programes 
efectuats. 

● Representants de serveis o programes externs a l'Ajuntament que han 
executat alguna/nes actuacions del Pla Local de Joventut 2016-2020. 

● Amb caràcter preceptiu, el regidor de Joventut. 

● De forma optativa i en format coral, amb la resta de regidors/dores d'altres 
àmbits polítics que hagin tingut un paper rellevant i participat d'alguna manera en 
les actuacions efectuades en aquest any natural. 

● La població jove en general, a partir d'una enquesta específica. 

Instruments i eines 

En aquesta fase d'Avaluació Final es proposa de nou l'aprofitament dels espais i les 
eines recollides en la proposta d'Avaluació Intermèdia: 

● L'espai comú de comunicació i difusió de les activitats amb els i les joves i 
l'associacionisme juvenil generat durant la vigència del Pla. 

● Dels espais de participació que s'hagin generat en virtut del que estableix 
el Pla per compartir projectes i iniciatives, i concretament espais provinents 
d'activitats com el Mercat d'Art Jove i la Festa Major. 

● La xarxa de corresponsals de joves de la Xarxa d'Instituts. 

● Les eines 2.0 i les xarxes socials de comunicació de la Unitat de Joventut 
com a canals de participació i de debat/reflexió, així com les eines 
WhatsApp/Telegram per interactuar amb els i les joves. 

● El Blog joventutsantboi.cat com a espai d'interacció, de recollida 
d'opinions. 

● El seguiment continu del Pla Local de Joventut 2016-2020 
(www.sispam.santboi.cat). 
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Metodologia 

Per efectuar aquesta Avaluació Final serà necessari: 

● Incorporar la informació de les persones assistents a les accions 
efectuades en el marc del Pla, en aquest cas amb la informació acumulada dels 
cinc anys de vigència del Pla, amb les valoracions i percepcions, més la recollida 
per part dels organitzadors externs en els casos que l'activitat no sigui un servei 
organitzat per la Unitat de Joventut, i la derivada de l'equip tècnic de la Unitat de 
Joventut en aquelles activitats que estiguin sota la seva competència. 

● Comptar amb la informació aportada pel seguiment continu del Pla amb 
una perspectiva quinquennal. 

● Dissenyar un procés d'Avaluació Ex-Post, en aquest cas focalitzada en els 
impactes de l'estratègia derivada del Pla de Joventut, on tornarà a caldre activar 
els espais i les metodologies de treball endegats en la fase d'Avaluació 
Intermèdia, així com altres variables. Entre d'altres es destaquen: 

o	 Un equip d'avaluació pluralista. 
o	 Una comissió de seguiment de l'avaluació. 
o	 Uns termes de referència que emmarquin el procés a 

endegar i establir la temporalització i els requeriments del 
procés. 

o	 Establir els actors clau que plantegin les necessitats 
d'avaluació, que orientin les preguntes d'avaluació que s'han 
de respondre amb l'avaluació final. 

o	 Habilitar els espais de treball i d'interlocució. 
o	 Dissenyar una estratègia de comunicació interna i externa. 

L'avaluació Final o Ex-Post aportarà evidències sobre els resultats obtinguts i els 
impactes provocats que ajudaran a repensar propers instruments de planificació. 
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Indicadors de Seguiment i Avaluació 

A continuació es presenten per a cadascun dels programes de Joventut, i dins 
d'aquests per a cadascun dels objectius específics del Pla, una bateria d'indicadors per 
a cadascuna de les actuacions proposades, que han de permetre fer el seguiment 
d'aquests objectius i els processos d'avaluació proposats. 

Els indicadors que es plantegen dibuixen un doble escenari temporal. Hi ha els primers 
indicadors que són de resultats, de caràcter més immediat i directe, i que s'obtenen una 
vegada efectuades les diferents accions plantejades. Els segons indicadors són 
d'impacte, de més llarg recorregut i que mesuren els efectes produïts, és a dir, van més 
enllà d'aquells primers resultats obtinguts. 

També s'incorpora una columna amb els criteris de referència pels diferents indicadors, 
criteris que estableixen l'objectiu a assolir. 

Els objectius i els indicadors contemplats durant el període de vigència del Pla actual, 
s'actualitzaran i analitzaran per part de l'equip tècnic de la Unitat de Joventut i 
s'incorporaran en els processos d'Avaluació Intermèdia i Final. 

En el moment d'establir els indicadors proposats s'ha tingut present quatre criteris 
d'avaluació, són els criteris d'eficàcia, eficiència, impacte i pertinència, que es 
defineixen de la manera següent: 

Eficàcia: s'analitza la intensitat i l'abast de les mesures i activitats adoptades per a 
l'assoliment de cada objectiu específic, i la contribució d'aquests resultats obtinguts a 
l'assoliment de l'objectiu específic. 

Eficiència: s'analitza el volum de recursos disponibles i com aquests s’han utilitzat per 
a la realització de les activitats del Pla i, per extensió, com aquestes han contribuït a 
l’assoliment dels objectius. 

Impacte: es tracta dels efectes generats pel Pla, positius o negatius, esperats o no, 
directes i indirectes. Són els efectes a mig i llarg termini, que impliquen canvis sobre i/o 
dels i les beneficiàries de les polítiques, en aquest cas, per a joves. En la mesura del 
possible, es determinen els efectes nets atribuïbles al Pla. 

Pertinència: s’analitza l’adequació dels resultats esperats i els objectius de la 
intervenció al context en el que s’implementa i a les mesures i activitats desplegades, 
especialment en: 

●	 Els problemes i necessitats detectades i expressades pels i les joves 
●	 La participació dels i les joves en les activitats o projectes proposats 
●	 La validesa de l'anàlisi dels problemes i de la lògica de la intervenció del 

Pla 
●	 La coherència del Pla amb la situació actual 
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' Indicadors d'impacte 

Assessorament, Orientació i Atenció Informativa 
Garantir l’acompanyament als i 
les joves en temes clau per tal de 
facilitar els seus projectes vitals 

Mantenir l’Assessoria Jurídica 
laboral 

Mantenir l’Assessoria de 
Mobilitat Internacional per a 
joves 

Treballar per a la millora de 
l’Assessoria Psicològica per a 
joves, ampliant horaris, temps 
destinat a les visites i freqüència 
setmanal del servei d’atenció, 

Nombre d’usuaris del SIJ El Punt 

Nombre de consultes del SIJ El 
Punt 

Nombre d’usuaris/es de 
l’Assessoria Jurídica Laboral 

Nombre de consultes realitzades 
a l'Assessoria Jurídica Laboral 

Nombre d’usuaris/es de 
l’Assessoria de Mobilitat 
Internacional 

Nombre de consultes realitzades 
a l'Assessoria de Mobilitat 
Internacional 

Nombre d’usuaris/es de 
l’Assessoria Psicològica per a 
Joves 

Nombre de consultes realitzades 

Increment d’un 2% del nombre 
d’usuaris/es del SIJ El Punt 
anualment (en relació a l’any 
anterior) 

Increment d’un 2% del nombre 
de consultes del SIJ El Punt 
anualment (en relació a l’any 
anterior) 

Increment d’un 2% del nombre 
d’usuaris/es de l’Assessoria 
Jurídica Laboral anualment (en 
relació a l’any anterior) 

Increment d’un 2% del nombre 
de consultes realitzades a 
l’Assessoria Jurídica Laboral (en 
relació a l’any anterior) 

Manteniment del nombre 
d’usuaris/es de l’Assessoria de 
Mobilitat Internacional (en relació 
a l’any anterior) 

Manteniment del nombre de 
consultes realitzades a 
l’Assessoria de Mobilitat (en 
relació a l’any anterior) 

Increment d’un 2% del nombre 
d’usuaris/es de l’Assessoria 
Psicològica per a Joves (en 
relació a l’any anterior) 
Increment d’un 2% del nombre 

Nombre d'usuaris/àries que 
perceben resolt el motiu de la 
demanda de consulta / nombre 
d'usuaris/àries que van fer 
consulta 

Nombre d'usuaris/àries que van 
tornar a fer ús dels serveis de la 
Factoria / nombre total 
d'usuaris/àries amb consulta no 
resolta 

Nombre d'usuaris/àries que van 
fer ús d'altres serveis externs / 
nombre total d'usuaris/àries amb 
consulta no resolta 

Nombre d'usuaris/àries que no 
han fet res més / nombre total 
d'usuaris/àries amb consulta no 
resolta 

Percepció sobre si mateixos/es i 
apoderament: 

Nombre d'usuaris/àries que es 
veuen capaços de resoldre una 
situació igual o similar a la que 
motivà la consulta / nombre total 
d'usuaris/àries 

Nivell de coneixement sobre el 
què volen fer i on en relació als 
estudis, amb posterioritat a les 
consultes 
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per tal d’oferir un servei de 
qualitat. 

Crear el canals i els mitjans per 
fer assessorament online i de 
forma virtual des d’ El Punt i les 
seves assessories. 

Millorar l’Orientació Laboral per a 
joves des del Punt amb una 
atenció més especialitzada. 

a l'Assessoria Psicològica per a 
Joves 

Nombre d'hores d'atenció 
efectiva al servei de l'Assessoria 
Psicològica per a Joves / nombre 
d'hores destinades a l'Assessoria 
Psicològica per a Joves 

Temps mitjà de les visites 
efectuades a l'Assessoria 
Psicològica per a Joves 

Nombre d’usuaris/es virtuals del 
Servei d’Informació Juvenil El 
Punt 

Nombre d'assessoraments 
virtuals efectuats pel Servei 
d'Informació Juvenil El Punt i per 
cada assessoria 

Atencions especialitzades 
efectuades en matèria 
d'orientació laboral 

Grau de satisfacció dels 
usuaris/àries presencials al 
Servei d'Informació Juvenil El 
Punt i per a cada assessoria 

Grau de satisfacció dels 
usuaris/àries que han rebut 
assessorament virtual, del Servei 
d'Informació Juvenil El Punt 
diferenciat per assessoria 

Cost del servei d'assessories 

de consultes realitzades a 
l’Assessoria Psicològica per a 
Joves (en relació a l’any anterior) 

Increment d’un 50% del nombre 
d’hores d’atenció efectiva al 
servei de l’Assessoria 
Psicològica per a Joves (2016
2020) 

Increment d’⅓ (10 min) del 
temps mitjà de les visites 
efectuades a l’Assessoria 
Psicològica per a Joves (2016: 
30 min per usuari/a) (2016-2020) 

Aconseguir 150 usuaris/es 
virtuals del Servei d’Informació 
Juvenil El Punt 

Aconseguir 250 assessoraments 
virtuals al Servei d’Informació 
Juvenil El Punt (anual) 

Increment d’un 2% de les 
atencions especialitzades 
efectuades en matèria 
d’orientació laboral (en relació a 
l’any anterior) 

Obtenció d’un mínim de 7 sobre 
10 del grau de satisfacció dels 
usuaris/es presencials al Servei 
d’Informació Juvenil El Punt i per 
a cada assessoria 

Obtenció d’un mínim de 7 sobre 
10 del grau de satisfacció dels 
usuaris/es d’assessorament 
virtual del Servei d’Informació 
Juvenil El Punt 

Cost del servei d’assessories 
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Cost per hora usuari/ària servei 
assessories 

dividit pel nombre d’usuaris/es 

Cost del servei entre les hores 
de cada assessoria 

Mantenir el Servei de 
Descentralització Informativa als 
cinc instituts públics de Sant Boi 

Nombre de consultes de la Xarxa 
d'Atenció als instituts del Servei 
d'Informació Juvenil El Punt 

Nombre de consultes resoltes / 
nombre de consultes efectuades 
a la Xarxa d'Atenció 
Descentralitzada del Servei 
d'Informació Juvenil El Punt 

Nombre d'usuaris/àries atesos/es 
als instituts que formen part de la 
Xarxa d'Atenció Descentralitzada 
del Servei d'Informació Juvenil El 
Punt 

Nivell de satisfacció del servei 
per part de l'alumnat (escala de 
l'1 al 10) 

Nivell de satisfacció del servei 
per part del professorat dels 
instituts (escala de l'1 al 10) 

Increment d’un 2% del nombre 
de consultes de la Xarxa 
d’Atenció als instituts del Servei 
d’Informació Juvenil El Punt 

Increment d’un 2% del nombre 
d’usuaris/es atesos/es als 
instituts que formen que formen 
part de la Xarxa d’Atenció 
Descentralitzada del Servei 
d’Informació Juvenil El Punt 

Obtenció d’un mínim de 7 sobre 
10 del grau de satisfacció de 
l’alumnat 

Obtenció d’un mínim de 7 sobre 
10 del grau de satisfacció del 
professorat 

Realitzar una campanya 
informativa als instituts de Sant 
Boi per promoure i difondre els 
serveis que s’ofereixen a El Punt, 
vinculada al servei de 
descentralització informativa 

Nombre d’actuacions de difusió 
del Servei Juvenil El Punt als 
instituts públics de Sant Boi 

Dur a terme un mínim de 4 
actuacions de difusió del Servei 
Juvenil El Punt als instituts 
públics de Sant Boi (2016-2020) 

Mantenir el catàleg d’activitats 
formatives dels diferents àmbits 
juvenils (orientació acadèmica, 

Nombre d'activitats formatives 
efectuades del catàleg d'àmbits 
juvenils (orientació acadèmica, 
salut, sexualitat, relacions 

Manteniment del nombre 
d’activitats formatives efectuades 
del catàleg d’àmbits juvenils a la 
xarxa d’instituts 
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salut i sexualitat, relacions personals entre iguals, prevenció 
personals entre iguals, prevenció violència masclista) a la xarxa 

d'instituts, i participants per violència masclista...) als 
activitat Instituts de Sant Boi, vinculada al 

servei de descentralització Nombre de participants a les 
informativa activitats formatives, per edats / 

nombre total de nois i noies dels 
trams d'edat 

Cost del servei Cost del servei de 
Descentralització Informativa als 
cinc instituts públics de Sant Boi 
dividit pel nombre d’usuaris/es 

Cost per hora usuari/ària Cost per hora dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Canals de Comunicació 

Millorar les eines 2.0 de 
comunicació de la Unitat de 
Joventut, perquè resultin útils, 
innovadores, participatives i de 
qualitat 

Millorar l’ús de Facebook, Blog i 
Twitter. 

Nombre de seguidors/es del 
Facebook 

Nombre de visites rebudes 
mitjançant Facebook 

Increment d’un 2% el nombre de 
seguidors/es del Facebook, en 
relació a l’any anterior 

Obtenció de 1500 visites anuals 
al Facebook. 

Nombre de joves que han 
participat en un programa o 
activitat, en funció del canal pel 
qual s'han informat / nombre total 
de joves participants 

Nombre de seguidors/es de 
Twitter 

Increment d’un 2% el nombre de 
seguidors/es del Twitter, en 
relació a l’any anterior 

Percepció sobre la utilitat de les 
eines: predisposició a utilitzar-les 
més i per a més 

Nombre de visites al Twitter Assoliment de 500 visites al 
Twitter, anualment. 

Nombre de visites al Blog de 
Joventut 

Increment d’un 2% el nombre de 
visites al Blog de Joventut, en 
relació a l’any anterior 

Fer una campanya per ampliar 
la base de subscriptors al 
butlletí jove 

Creació de la campanya Data d'inici de la campanya Diferencia entre el nombre de 
subscriptors després de la 
campanya i els existents abans 
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Afavorir la participació des del 
blog joventutsantboi.cat 
proposant un espai específic de 
recollida d’idees, propostes, 
opinions, etc. 

Nombre de propostes rebudes i 
ateses / executades mitjançant el 
Blog de Joventut 

Assoliment de 10 propostes 
rebudes al blog cada any. 

Obrir nous canals de 
comunicació per arribar a nous 
perfils de joves 

Potenciar Instagram o d’altres 
xarxes socials 

Nombre d'imatges i fotografies 
compartides mitjançant 
Instagram 

A partir de la seva creació, 
assoliment de 25 
imatges/fotografies mitjançant 
Instagram, anualment. 

Nombre de joves que per primer 
cop s'han comunicat o són 
seguidors/es mitjançant un nou 
canal / nombre total de joves, per 
canal 

Utilitzar Whatsapp per 
comunicar-se amb els i les joves 
i fer difusió de les accions que 
es duguin a terme. 

Crear un apartat al web de 
l’ajuntament amb continguts 
d'interès exclusiu per a joves 
(recursos, agenda d’activitats…) 

Crear una eina interactiva que 
reculli els temes i actes de caire 

Nombre de comunicacions 
mitjançant WhatsApp per 
comunicar-se amb joves o fer 
difusió d'accions 

Nombre de visites efectuades a 
l'apartat del web de l'Ajuntament 
amb continguts per a joves 

Nombre d'entrades efectuades a 
la nova eina interactiva d'actes 

A partir de la seva creació, 
assoliment de 20 comunicacions 
a través de WhatsApp anuals 

A partir de la seva creació, 
assoliment de 100 visites, 
anualment 

A partir de la seva creació, 
realització d’1 entrada mensual, 

Percepció sobre la utilitat dels 
nous canals: predisposició a 
utilitzar-los més i per a més usos 
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juvenil de Sant Boi, siguin de de caire juvenil del municipi cada any. 
l’Ajuntament, entitats, privats 
etc. 

Habitatge 

Facilitar l’accés a l’habitatge per 
tal que els i les joves es puguin 
emancipar 

Informar, tramitar i gestionar tots 
aquells ajuts d’habitatge de 
qualsevol administració dels 
quals es puguin beneficiar els i 
les joves. 

Nombre de consultes 
relacionades amb ajuts 
d'habitatge. 

Nombre de tramitacions 
relacionades amb ajuts 
d'habitatge. 

Increment d’un 2% de les 
consultes informatives en relació 
als ajuts al lloguer anualment. 

Increment d’un 2% de les 
sol·licituds d’ajuts al lloguer 
tramitades, anualment. 

Situació residencial dels i les 
joves usuaris/àries dels serveis, 
en funció de la modalitat de 
tinença i de convivència 

Nombre de consultes en l'àmbit 
de l'habitatge 

Nombre d'usuaris en temes 
d'habitatge 

Percentatge d'ajuts tramitats en 
relació amb els sol·licitats 

% dels ajuts tramitats en relació 
als sol·licitats. 

Nombre de joves inscrits a la 
borsa de lloguer de mediació 

Nombre de contractes de lloguer 
destinats a joves de la borsa de 
lloguer de mediació 

Increment del 2% del nombre de 
joves inscrits/es, en relació a 
l’any anterior. 

Increment d’un 2% del nombre 
de contractes, anualment. 

Instar al Departament d'habitatge 
a treballar per millorar la borsa 
de lloguer de mediació a Sant 
Boi. 

Nombre de reunions amb el 
Departament d'Habitatge per 
treballar la millora de la borsa de 
lloguer de mediació. 

Nombre de millores introduïdes 
per tipologia 
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Difondre el web compartir pis Nombre de visites al web de 
compartir pis 

Nombre d'usuaris/àries que 
demanden habitatge compartit 

Assoliment de 100 visites al web, 
anualment. 

Obtenció de 20 usuaris/ies que 
demanen habitatge compartit, 
anualment. 

Posar en marxa projectes 
d'emancipació juvenil com el del 
"lloguer jove" de la má de 
CLAUS i la OLH. En aquest 
sentit treballar juntament amb 
CLAUS per tal que el 15% dels 
habitatges que CLAUS 
construeixi es destinin al "lloguer 
Jove" a un preu assequible. 

Nombre de projectes 
d'emancipació en materia de 
"lloguer jove" 

Nombre de joves participants i 
situació residencial posterior 

Posar en marxa un projecte pilot 
de "Masoveria Urbana", per 
intentar que els habitatges 
desocupats en mal estat puguin 
ser rehabilitats per joves, amb el 
consentiment del propietari. 

Nombre d'habitatges en regiment 
de masoveria que s'han 
gestionat. 

Creació d'un projecte Nombre de joves beneficiats del 
projecte 
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Hàbits Saludables 

Promoure la salut entre els i les 
joves en termes d'orientació, 
educació i prevenció de 
conductes de risc 

Mantenir El Punt Jove de Salut 
com espai de referència en els 
àmbits de la sexualitat, drogues, 
alimentació, hàbits saludables, 
etc, i dotar-lo dels instruments 
necessaris per realitzar una 
prova ràpida del VIH, i també fer 
difusió de mètodes 
d'anticoncepció alternatius. 

Nombre de consultes realitzades 
al Punt Jove de Salut 

Nombre d'usuaris/àries atesos/es 
al Punt Jove de Salut 

Nombre d'actuacions preventives 
en matèria de salut i nombre de 
participants 

Grau de satisfacció dels 
usuaris/àries del Punt Jove de 
Salut 

Increment d’un 2% de consultes 
realitzades al Punt Jove de Salut 
(en relació a l’any anterior) 

Increment d’un 2% d’usuaris/es 
atesos/es al Punt Jove de Salut 

Obtenció d’un mínim de 7 sobre 
10 del grau de satisfacció dels 
usuaris/es del Punt Jove de Salut 

Canvis / aprenentatges 
posteriors a la consulta, taller 
(en activitats presencials) 

Cost del servei 

Cost per hora usuari/ària 

Cost dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Cost per hora dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Promoure la comunicació i el 
treball en xarxa dels diferents 
organismes, entitats i espais que 
treballen en l’àmbit de la salut 
dels i les joves de Sant Boi així 
com amb els i les professionals 
que tenen contacte amb els i les 
joves. 

Fomentar la difusió d’El Punt 
Jove de Salut i dels diferents 
serveis dels que disposen els 
joves en aquest àmbit. 

Nombre de reunions efectuades 
entre els agents i professionals 
(organismes, entitats) que 
treballen en l'àmbit de la salut 

Nombre d’actuacions per a la 
difusió del Punt Jove de Salut i 
de Serveis de l’àmbit de salut 

Realització de 2 reunions anuals 
efectuades entre els agents 
(organismes, entitats) i 
professionals que treballen en 
l’àmbit de salut 

Realització 4 actuacions de 
difusió del Punt Jove de Salut i 
de serveis de l’àmbit de salut 
(2016-2020) 

Explotar les TIC per a la difusió Nombre de continguts de salut 
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Objectius específics Programa 
Formació  per a Joves 

  
Indicadors de resultats 

 

  
  

Competències i Habilitats   
 

   
     

    
   

 

 
   

   
 

 
   

   
     

  
 
 
 
 
 
  

 

 
    

    
 
 

    
  

 
 

     
  

 
    

 
 

      
     

   
 

     
 

 
     

    

 
     

      
  

 
    

   
 
 

    
     

 
      

     
 

     
   

    
 

    
 

 
      

 
 

 
      

     
     

    
   

    
 

    
      
      

 
 

Formació per l ocupabilitat i donar continuïtat a l etapa educativa   
     

      
    

 

     
     

    
       

 
 

     
      

     
     

 
    

     

     
     

   
 
 

     
  

 
    

    
    

      
 

 

de continguts per a la promoció 
de la salut així com per establir 
una eina de comunicació amb els 
joves més actual i propera a la 
seva realitat 

sobre els quals es fa difusió 
mitjançant les TIC 
Nombre d’actuacions a les 
xarxes socials pel que fa a la 
comunicació i la difusió del Punt 
Jove de Salut 

Assolir 11 actuacions a les 
xarxes socials pel que fa a la 
comunicació i la difusió del Punt 
Jove de Salut (anualment) 

Indicadors d'impacte 

Millorar les competències 
professionals dels i les joves 
mitjançant el projecte "La 
Formació t'Obre Portes" 

Ampliar l’oferta formativa 
d’idiomes de l'Ajuntament 

Ampliar la formació 
professionalitzadora atenent a 
les necessitats i demandes del 
mercat laboral 

Nombre de cursos d'idiomes 
programats, i de participants 

Nombre d'activitats formatives de 
tipus professionalitzadora 
realitzades 

Nombre de participants a les 
activitats formatives 

Nombre de places ofertades 

Nivell de satisfacció dels i les 
participants als cursos (escala de 
l'1 al 10) 

Cost projecte "la Formació t'Obre 
Portes" 

Cost per hora usuari/ària projecte 
"la Formació t'Obre Portes" 

Realització de 10 cursos durant 
el 2016-2020, un mínim de 2 
cursos l’any 

Realització de 7 accions 
formatives durant l’any 

Nombre de participants en 
relació a les places ofertades 

Aconseguir omplir un 85% de 
les places ofertades cada any 

Aconseguir un nivell de 
satisfacció dels/les participants 
de mínim 7. 

Cost dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Cost per hora dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Percepció dels i les joves sobre 
si mateixos/es un cop finalitzats 
els cursos: motivació per seguir 
formant-se, confiança en si 
mateixos/es, expectatives de 
futur en termes d'ocupabilitat. 

Situació laboral i/o formativa 
d'origen i actual (en un termini 
posterior a la fi dels programes) 

' ' 
Augmentar el nivell formatiu dels 
i les joves per incrementar les 
oportunitats d'inserció i promoció 
laborals 

Mantenir el projecte "Canvia el 
Teu Futur" de cursos de 
preparació als cicles formatius 
de grau mitjà i superior. 

Nombre de cursos de preparació 
als cicles formatius de grau mitjà 
i superior vinculats amb el 
projecte "Canvia el Teu Futur" 

Nombre de participants als 
cursos de preparació als cicles 

Realització de 2 cursos de 
preparació a proves de cicles 
formatius, a l’any. 

Assoliment de 30 participants als 
cursos, anuament. 

Nombre d'estudiants que han 
accedit i/o finalitzat estudis 
superiors / nombre d'estudiants 
que van fer cursos d'accés a 
estudis 
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Recursos per als i les estudiants   
 

    
       

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
     

     
    

     
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    
    

 
 

    
      

  
 

       
 

 
 
 

 
    

      
 
 

    
     
 

 
      

      
      

  
 

 
    

    
     

 
 

      
      

  
 
 
 
 
 

formatius de grau mitjà i superior 
vinculats amb el projecte "Canvia 
el Teu Futur" 

Nivell de satisfacció dels i les Obtenció d’un mínim de 7 sobre 
participants als cursos (escala de 10 del grau de satisfacció dels 
l'1 al 10) participants als cursos. 

Cost del projecte "Canvia el Teu Cost dividit pel nombre 
Futur" d’usuaris/es 

Cost per hora usuari/ària projecte Cost per hora dividit pel nombre 
"Canvia el Teu Futur" d’usuaris/es 

Creació del Centre de Municipal Data d’inauguració 
de Formació d’Adults 

Crear un centre municipal de 
formació d’adults autoritzat pel
 
departament d’ensenyament,
 
que imparteixi entre d'altres,
 
cursos d'accés als cicles
 
formatius de grau mitja i
 
superior.
 

Creació del Punt de Suport IOC Data d’inauguració Aconseguir que el Centre de
 
Recursos per als/les estudiants
 
sigui un punt de suport de l’IOC.
 

Augmentar els nivells d'èxit Consolidar el Projecte Suport a Nombre de participants al Increment d’un 2% dels/les Nombre de participants que 
escolar dels i les joves que es projecte "Suport a l'Estudi" participants en el projecte a l’any segueixen estudiant i/o acrediten 
troben en l'etapa secundària 

l’Estudi com a recurs per 
/ nombre total de participants l'alumnat dels centres de 

obligatòria i post-obligatòria secundària fora de l'horari lectiu. 
% d’assistència dels/les alumnes Obtenció d’un 80% d’assistència 
del suport a l’estudi en cada dels/les alumnes per cada curs Percepció d'ajut a la millora de 
curso escolar escolar rendiment dels i les joves usuaris 

i usuàries 
Millora de la nota global de grup Obtenció d’un x% de millora de 
participant la nota global final del grup 

participant en relació a la nota 
global inicial. 
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Millorar l'oferta i disponibilitat de 
recursos per als i les estudiants 

Adaptar els horaris i la 
infraestructura del Centre de 
Recursos a les necessitats dels i 
les usuàries. 

Vincular el Centre de Recursos 
amb El Punt, mantenint 
actualitzat l'espai amb 
informacions, cartells, etc. 

Treballar per obrir un altre punt 

Aconseguir que el nombre 
d’assignatures suspeses passin 
a assignatures aprovades. 

Nivell de satisfacció dels i les 
participants al projecte (escala 
de l'1 al 10) 

Cost projecte "Suport a l'Estudi" 

Cost per hora usuari/ària projecte 
"Suport a l'Estudi" 

Mantenir el nombre d’hores 
d’obertura en diürn. 

Augmentar les hores obrint el 
servei durant el mes d’agost. 

Nombre d'usuaris/es del CRE en 
horari diürn 

Mantenir el nombre d’hores 
d’obertura en nocturn. 

Nombre d'usuaris/es del CRE en 
horari nocturn 

Cost del CRE en horari diürn 

Cost del CRE en horari nocturn 

Nombre de campanyes de El 
Punt que s’han portat al CRE 

Hores d'obertura del nou punt 

Nombre d’assignatures 
aprovades del grup participant en 
relació a les assignatures 
suspeses inicialment. 

Aconseguir un nivell de 
satisfacció dels/les participants 
de mínim 7. 

Cost dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Cost per hora dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Nombre d'hores d'obertura del 
Centre en horari diürn 

Nombre d’hores obertes durant 
el mes d’agost 

Augmentar un 2% el nombre 
d’usuaris/es en relació a l’any 
anterior 

Nombre d'hores d'obertura del 
Centre en horari nocturn en 
relació a l’any anterior 

Augment d’un 2% dels usuaris/es 
en horari nocturn 

Cost dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Cost dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Difusió de 6 campanyes al CRE 

123
 



 

   

      
    

     
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     

    
     

   
     

 
    

     
   

   
    

  
 

     
  

 
 
 
 

     
    

 
 

     
     

 
     

      
     

 
 

      
    

    
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
 

 
      

     
     

 
 
 

    
    

     
   

 
     

   
   

 
 

     
 

 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
     

 
 
 
 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

   
     

 
 
 
 

Objectius específics Programa 
Millora de l Ocupació Juvenil 

  
Indicadors de resultats 

  
  

     
     

d’estudi en horari nocturn i en 
època d’exàmens com per 
exemple, a la Biblioteca Jordi 
Rubió i Balaguer. 

Millorar les actuals sales 
d'estudi per tal que compleixin 
amb les condicions necessàries 
per a l'estudi, especialment el 
silenci, evitant activitats 
sorolloses properes a la sala 

Instar i treballar conjuntament 
amb la Diputació de Barcelona 
perquè les biblioteques 
públiques incorporin fons 
documental i narrativa feminista 
i LGTB+ 

Treballar per l'obertura de noves 
Sales d'Estudi 

d'estudi nocturn a la Biblioteca 
Jordi Rubió i Balaguer 

Cost nou punt d'estudi nocturn 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 

Nombre d'estudiants que fan ús 
del nou punt d'estudi de la 
Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer 

Nivell de satisfacció dels i les 
participants al projecte (escala 
de l'1 al 10) 

Nombre de millores implantades 

Nombre de reunions amb les 
biblioteques 

Nombre de Sales d'Estudi 
obertes 

A partir de la data d’obertura, 
assoliment de 120 hores en 
horari nocturn, per curs escolar. 

Assoliment de 500 estudiants 
(usuaris/ies) del nou punt 
d’estudi en horari nocturn, per 
curs escolar. 

Aconseguir un nivell de 
satisfacció dels/les participants 
de mínim 7. 

Com a mínim una millora 
d'infrastructura 

2 reunions a l'any 

1 sala d'Estudi 

Millora en el grau de satisfacció 
dels i de les joves 

Volum de fons documental 
ampliat 

Nous estudiants beneficiats/des 
de les Sales d'Estudi obertes 

' Indicadors d'impacte 
Ocupabilitat Juvenil i intermediació laboral 
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Facilitar primeres experiències al 
mercat laboral per tal 
d’incrementar les opcions futures 
d’inserció 

Mantenir el projecte de Primera 
Oportunitat. 

Instar a l' organisme competent 
a incrementar el nombre 
d’experiències de Formació 
DUAL als centres educatius de 
Sant Boi. 

Nombre de participants en el 
projecte de Primera Oportunitat 

Nivell de satisfacció dels i les 
participants al projecte (escala 
de l'1 al 10) 

Cost Projecte Primera 
Oportunitat 

Cost hora/usuari/ària Projecte 
Primera Oportunitat 

Nombre de reunions amb 
l’organisme competent per tal 
d’incrementar la formació Dual 
als centres Educatius de Sant 
Boi. 

Assoliment de 15 participants per 
la Primera Oportunitat cada any. 

Assoliment un mínim de7 sobre 
10 

Cost dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Cost per hora dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Realització de dos reunions 
durant cada any per tal 
d’incrementar la formació Dual 
als centres Educatius de Sant 
Boi. 

Situació laboral dels i les joves 
que han participat del programa / 
nombre total de participants 

Percepció sobre la millora 
personal un cop finalitzada 
l'experiència 

Nombre d' activitats formatives 
de Formació Dual impartides als 
centres educatius del municipi 

Millorar l’ocupabilitat de joves 
amb diferents perfils i itineraris 
formatius de partida 

Facilitar programes de Garantia 
Juvenil a la població jove. 

Mantenir l’ impulsora de la 
Xarxa de la Garantia Juvenil. 

Nombre de participants al 
Programa de Garantia Juvenil 

Nombre de derivacions a 
Serveis, recursos o programes 
en el Marc de la Garantia 
Juvenil. 

Nombre de joves que sol·liciten 
informació sobre la Garantia 
Juvenil. 

Nombre d’assessoraments 
especialitzats en matèria 
d’orientació laboral. 

Nivell de satisfacció dels i les 
participants al Projecte Garantia 
Juvenil (escala de l'1 al 10) 

Cost Projecte Programa Garantia 
Juvenil 

Increment del 2% del nombre de 
participants/inscrits/es al 
Programa de Garantia Juvenil 

Increment del 2% del nombre de 
participants/inscrits/es al 
Programa de Garantia Juvenil 

Increment del 2% de joves que 
sol·liciten informació de la 
Garantia Juvenil 

Increment d’un 2% de les 
assessories especialitzades en 
orientació laboral 

Assoliment d’un mínim de 7 
sobre 10 

Cost dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Situació laboral i/o formativa dels 
i les joves participants / nombre 
total de joves participants 

Percepció dels i les joves sobre 
si mateixos/es un cop finalitzats 
els cursos: motivació per seguir 
formant-se, confiança en si 
mateixos/es, expectatives de 
futur. 
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Mantenir el programa Eskala de 
millora de l’ocupabilitat Juvenil. 

Cost hora/usuari/ària Projecte 
Programa Garantia Juvenil 

Nombre de coordinacions de la 
xarxa de la Garantia Juvenil. 

Nombre de reunions amb el SOC 
per garantir el protocol de la 
Garantia Juvenil. 

Nombre de participants al 
Programa Eskala 

Nombre de participants del 
Programa Eskala que 
aconsegueixen inserir-se al Món 
laboral. 

Nombre de participants que 
retornen a sistema educatiu 
reglat o no reglat. 

Cost Projecte Programa Eskala 

Cost hora/usuari/ària Programa 
Eskala 

Nivell de satisfacció dels i les 
participants al Programa Eskala 
(escala de l'1 al 10) 

Cost per hora dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Increment del 2% de 
coordinacions d ela Xarxa de 
Garantia Juvenil 

Increment del 2% de reunions 
amb el SOC. 

Assoliment d’un mínim de 50 
participants al Programa esKala. 

Mínim 15 joves 

Mínim 20 joves 

Cost dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Cost per hora dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Assoliment d’un mínim de 7 
sobre 10 
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Treballar la intermediació laboral 
per millorar l'ocupabilitat juvenil 

Desenvolupar un programa de 
pràctiques professionals amb 
empreses i entitats per facilitar 
la inserció al mercat de treball 
dels i les joves. 

Fomentar la relació entre “La 
formació t’Obre portes” i 
empreses de les activitats 
econòmiques associades als 
programes formatius. 

Nombre d'empreses que 
ofereixen pràctiques 
professionals en relació al 
nombre total d'empreses 
contactades 

Nombre de participants en 
pràctiques professionals en 
empreses, Ajuntament o entitats 
locals 

Nombre d'hores de pràctica 
dedicada per part dels 
participants en empreses i 
entitats 

Nivell de satisfacció de les 
empreses i entitats 
col·laboradores 

Nombre d’empreses o entitats 
vinculades amb “La formació 
t’obre portes” per inserir 
laboralment als/les joves del 
programa. 

Nivell de satisfacció dels i les 
participants al Projecte (escala 
de l'1 al 10) 

Mínim de 10 participants durant 
cada any 

Assoliment d’un mínim de 
100hores de pràctiques per 
persona durant cada any. 

Assoliment d’un mínim de 7 
sobre 10 

Mínim d’un mínim de 3 empreses 
o entitats vinculades. 

Assoliment d’un mínim de 7 
sobre 10 

Nombre de participants inserits a 
empreses que han ofert 
pràctiques / nombre total de 
participants 

Situació laboral dels i les joves 
participants (temps a determinar 
en posterioritat a la fi del 
programa) / nombre total de 
joves participants 

Nombre d'empreses participants 
/ nombre total d'empreses del 
municipi 

Nombre d'empreses participants 
el segon any de referència 
presents al primer any / nombre 
d'empreses participants el primer 
any de referència 

Percepció dels i les joves 
participants als programes: 
utilitat, aprenentatge, 
expectatives de futur. 

Aconseguir un prospector/a que 
posi en contacte els diferents 
serveis i programes amb el teixit 
empresarial local per fomentar 
la contractació, la realització de 
pràctiques formatives 

Nombre d'empreses i entitats 
participants en la intermediació 
laboral per millorar l'ocupabilitat 
juvenil 

Mínim 3 empreses 
col·laboradores durant el període 
2016-2020. 
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remunerades i un programa de 
visites professionals. 

Incrementar l'ocupabilitat dels i 
les joves en termes d'inserció 
laboral i/o continuïtat de l'etapa 
educativa 

Mantenir el projecte formatiu 
que cerca la inserció laboral i/o 
educativa "Puc Més". 

Nombre d'alumnes assistents al 
projecte formatiu "Puc Més" 

Nivell de satisfacció dels i les 
participants als cursos (escala de 
l'1 al 10) 

Cost del projecte "Puc Més" 

Cost per hora usuari/ària del 
projecte "Puc Més" 

Assoliment de 15 joves 
assistents durant el curs escolar 
al “Puc Més”. 

Obtenció d’un mínim de 7 sobre 
10 del grau de satisfacció dels i 
de les assistents al Puc Més. 

Cost dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Cost per hora dividit pel nombre 
d’usuaris/es 

Situació laboral i/o formativa 
d'origen dels i les joves 
participants i situació actual 
(termini a determinar posterior a 
la fi dels programes) 
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Taula Local d Ocupació Juvenil   
 

    
     

     
 

 
 

 
    

    
   

      
     
    

   
     
   

     
   

 
    

      
    

     
    

     
 

 
    

    
 

    
    

 
 
 
 
 
 
 
 

   
     
   

 
     

      
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      
 
 

       
 

 

 
    
    

 
    

   
    

     
   

 
     

      
   

 
 

Emprenedoria    
 

    
  

 

 
    

   
       

 
    

      
      

  

 
     

 
 
 

 
    

      
    

  

Incorporar al catàleg d’activitats, 
píndoles d’orientació laboral a 
joves, vinculant-los si s'escau a 
l’oferta de xerrades dels centres 
educatius. 

Promoure una oferta de 
formació ocupacional diversa i 
variada. 

Nombre de píndoles d'orientació 
laboral incorporades al catàleg 
d'activitats. 

Nombre de nous cursos de 
formació ocupacional, respecte 
l'any precedent. 

Nombre de tipologies dels cursos 
per famílies professionals, 
respecte l'any anterior. 

' 

Crear una Taula Local 
d’Ocupació Juvenil per tal de 
coordinar tots els agents del 
territori 

Crear canals de coordinació 
amb les àrees d'ocupació 
d’empreses d’altres serveis 
laborals i agents econòmics per 
ajustar millor les actuacions en 
matèria d’inserció a les 
necessitats del teixit 
empresarial, a la vegada que 
incrementar les oportunitats 
laborals dels i les participants 
als programes municipals. 

Establir canals de comunicació 
amb el teixit productiu local per 
tal d’adaptar l’oferta de 
programes i formació per a 
joves a les necessitats 
formatives de les empreses. 

Nombre de participants derivats 
de les àrees d'ocupació 

Nombre de coordinacions entre 
agents d’ocupació locals. 

Nombre d’agents d’ocupació 
participants a la Taula Local 
d’Ocupació Juvenil. 

Nombre de reunions i accions 
impulsades des de la Taula Local 
d'Ocupació Juvenil 

Mínim de 6 agents participants 

Mínim 3 reunions a l’any un cop 
creada. 

Nombre d'agents participants / 
nombre total d'agents identificats 

Percepció de les empreses 
participants: cobertura de 
necessitats amb els perfils 
aportats, nivell de coordinació i 
comunicació amb serveis. 

Nombre de participants inserits a 
empreses de Sant Boi / nombre 
total de participants 

Potenciar l'emprenedoria de les 
persones joves 

Treballar amb els serveis 
d'emprenedoria municipals per 
facilitar als i les joves la posada 

Nombre d'usuaris/àries que han 
contactat, o amb els que s'ha 
treballat, per posar en marxa els 
seus projectes 

Mínim 10 joves a l’any. Nombre d'usuaris/àries que han 
posat en marxa el seu projecte 
d'emprenedoria a partir dels 
contactes efectuats 
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Objectius específics Programa 
d Igualtat d Oportunitats 

  
Indicadors de resultats 

  
  

Creació i Consum Cultural   
 

     
     
    

    

 
    

   
 

       
   

   
  
  

 
     

    
    

 
    
 

 
 

   
     

 
 
 
 

     
    

     
 
 

 
   
   

 
 

     
     

  
 
 
 

     
     

     
 

 
   

    
 

      
       

     
     

 

 
       

  

 
     

     
  

 
     

      
      

     
 

 
     

     
     

   
 

    

 
    
 

 
 
 

       
       

 
 
 
 
 

     
    

 
 
 

   

 
    

      
 

 
 

      
        

 
 
 
 
 

    
 

 
 
 

      

 
     

      
 

     
    

     
     

    

en marxa dels seus projectes 
professionals. Nombre de joves que posen en 

marxen el seu projectes 
d'emprenedoria. 

Mínim 2 joves que posen en 
marxa el seu projecte 
d’emprenedoria. 

Situació laboral dels i les joves 
emprenedores / nombre total de 
joves emprenedors /es 

' ' Indicadors d'impacte 

Crear nous espais per a 
l'expressió artística i la creació 
audiovisual i d'arts escèniques 
entre la població jove 

Crear un projecte d’expressió 
artística amb joves. 

Oferir El Punt com a espai de 
mostra d’iniciatives artístiques 
i/o culturals juvenils 
(exposicions, suports 
audiovisuals, etc). 

Millorar el Mercat d’Art Jove 
fomentant la cogestió amb 
entitats juvenils i/o joves. 

Nombre de projectes d'expressió 
artística. 

Nombre d’iniciatives artístiques 
exposades a El Punt 

Nombre d'entitats i/o joves que 
han participat d'una gestió 
compartida del Mercat d'Art Jove 

Realització d’1 projecte 
d’expressió artística (2016-2020) 

Obtenció de 2 mostres 
artístiques realitzades a El Punt 
a l’any 

Assoliment de 5 joves que 
participin en la programació del 
Mercat d’Art Jove cada any 

Percepció sobre expectatives 
futures i experiències posteriors 

Percepció dels i les joves sobre 
els canvis que han tingut lloc en 
la nova programació del Mercat 
d'Art Jove per la seva 
participació 

Fomentar la creació i l'accés a la 
programació musical 

Mantenir els locals d’assaig com 
espais de creació i participació 
cultural. 

Participar en la creació d’un 
espai de treball creatiu i de 
difusió de la música local donant 
a conèixer els grups musicals 
locals. 

Dinamitzar els espais de locals 
d’assaig per adaptar-los a les 
noves necessitats de la població 
jove. 

Mantenir la programació estable 

Nombre d'usos dels locals 
d'assaig 

Nombre d'espais de treball per a 
la creació i difusió de la música 
local 

Revisar i modificar les bases 
reguladores dels locals d’assaig 

Nombre de concerts 

Manteniment d’usos dels locals 
d’assaig en relació a l’any 
anterior 

Obtenció d’1 espai de treball per 
a la creació i difusió de la música 
local 

Obtenció de bases modificades 
(2016-2020) 

Realització de 2 concerts a l’any. 

Nombre de grups musicals inicial 
- nombre de grups musical final 

Percepció sobre el nivell de 
coneixement dels grups i 
participació en concerts a d'altres 
municipis en posterioritat a la 
participació en programació local 
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Oferta d Activitats Culturals, Esportives  i Accés als Espais d Oci   
 

    
   

       

 
     
     

    
      

      
   
      

     
    
 

 

 
    

     
    

 
   

    
    

  
 

 
    

 
 
 

    
     

    
 

 
   

    
    

 
 

     
    

     
     
    

 
      

       

 
     

     
     

 
    

    
  

 
   

    
    

     
    

        
 

 
   

   
 

 
    
       

     
   

 
    

   
   
    

 
     

    
 

 
    
     

     
 

 
     
  

 
 

      
   

 

 
     

       
     

  

   
Indicadors de resultats 

  
  

de concerts. 

Nombre d'assistents als concerts Increment del 2% d’assistents als 
concerts cada any 

' ' 

Facilitar l'accés a l'oferta 
d'activitats i equipaments 
culturals i esportius als i les joves 

Crear un Carnet Jove Municipal 
gratuït amb reduccions de quotes 
d’activitats, adreçat a persones 
de 16 a 35 anys empadronades 
a Sant Boi de Llobregat per 
permetre tenir descomptes 
especials, en un termini inferior a 
un any des de l'aprovació 
definitiva d'aquest Pla de 
Joventut 

Nombre de Carnets Jove 
Municipal expedits en activitats i 
equipaments culturals i esportius 

Nombre d'equipaments i 
establiments culturals i esportius 
destinataris del Carnet Jove 
Municipal 

Obtenció de 5.000 carnets 
(2016-2020) 

Obtenció de 20 equipaments, 
establiments i serveis inclosos en 
el Carnet Jove Municipal 

Nombre d'usuaris/àries joves 
beneficiàries de descomptes / 
nombre total d'usuaris/àries joves 

Nombre de nous usuaris/àries en 
activitats i equipaments esportius 
que gaudeixen de descomptes / 
nombre de nous usuaris/àries en 
activitats i equipaments esportius 

Afavorir l'oferta d'oci de Sant Boi 
i l'accés als espais on es localitza 

Instar a l'organisme competent a 
facilitar l’obertura de locals d’oci 
nocturn a Sant Boi. 

Dissenyar programacions en oci 
nocturn en col·laboració amb 
altres àmbits. 

Treballar amb l'organisme 
competent per incrementar la 
freqüència d'autobusos en el 
polígon Alcampo per accedir a 
l'oferta d'hostaleria, i adequar-la 
a les necessitats d'oci juvenil. 

Nombre de reunions 
mantingudes amb l’organisme 
competent 

Nombre de programacions d'oci 
nocturn que han estat fruit de la 
col·laboració amb un o més 
àmbits (especificar àmbits). 

Nombre de reunions amb 
l'organisme competent per 
incrementar la freqüència 
d'autobusos en el polígon. 

Nombre de noves línies 
d'autobús que passen pel 
polígon 

Nombre de línies d'autobús 
presents que han ampliat horaris 
i/o freqüències de pas pel 
polígon. 

Realització de 3 reunions amb 
l’organisme competent 

Obtenció de 2 activitats d’oci 
nocturn cada any 

Nombre de joves que accedeixen 
a l'oferta d'oci de la ciutat (i 
freqüència) / nombre total de 
joves 

Indicadors d'impacte 
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' 

Impulsar l'oferta d'activitats i Promoure i organitzar activitats Nombre d'activitats esportives Realització de 2 activitats (2016 Nombre de nous practicants 
esdeveniments esportius per a amateurs adreçades als i les 2020) joves / nombre total de 
joves 

esportives amateurs adreçades 
joves practicants joves, per sexe a la població jove especialment
 

a espais lliures en col·laboració
 
Nombre de participants a Assistència de 100 joves per 

amb el Departament d'Esports. activitats esportives amateurs activitat 
adreçades als i les joves 

Nombre d'activitats esportives Realització de 2 activitats (2016
amb lògica juvenil per aprofitar 
Fomentar i dinamitzar activitats 

amateurs adreçades als i les 2020) 
joves en espais lliures els espais lliures (skate…). 

Nombre de participants a 
activitats esportives adreçades Assistència de 25 joves per 
als i les joves en espais lliures activitat 

Nombre d'esdeveniments Realització de 2 esdeveniments Contactar i coordinar-se amb 
esportius organitzats amb joves (2016-2020) joves que fan esport a Sant Boi
 

per participar en la creació
 
d’esdeveniments esportius.
 

Habilitar als espais públics Nombre de recursos esportius Obtenció de 2 recursos esportius Nombre de practicants / nous 
públics o adaptar els existents 
Facilitar la disponibilitat d'espais 

ubicats als espais públics (2016-2020) espais 
per a la pràctica esportiva i 

recursos esportius (taules de 
ping-pong, barres esportives…) 

d'activitat física Nombre de nous participants / amb la col·laboració de l'àmbit 
nombre de participants als nous 

d'Esports. espais 

Adequar els nous espais Nombre d'espais nous adequats Obtenció d’1 espai per fer Persones que es desplacen 
susceptibles per fer esport per a per fer una pràctica segura de pràctica segura de l’esport habitualment en bici per la ciutat 
una pràctica segura, amb la l'esport (comparativa abans i després) 

col·laboració de l'àrea de 
Metres de carril bici habilitats Territori i Desenvolupament (comparativa abans i després) 

Econòmic. 

Fomentar l’ús de la bicicleta, Nombre de reunions amb Realització de 3 reunions a l’any 
patins, patinets, etc, per moure’s l’organisme competent per 

habilitar carrils de bici i per Sant Boi, instant
 
aparcaments gratuïts
 al'organisme competent per 
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Benestar Emocional i Prevenció de la Violència   
 

    
    

    
 

 
      

   
 
 

    
     

       
    
   

 

 
   

    
  

 
     
     

   
 
 

  
      

     
 

 
     

    
 
 

    
      

     
 
 

      
     
 

 
      

      
    

    

 
    

        
   

 
 
 
 
 
 
 

 
    

     
    
 

 
    

     
      

 

 
     
     

  
 
 

    
 

 
    

  
 

 
    
   

 
 
 

     
     

 
     

  

 
     

     
   

habilitar carrils de bicis i 
aparcaments gratuïts. 

Treballar la igualtat 
d'oportunitats entre el col·lectiu 
juvenil 

Consolidar la convocatòria de 
Beques per joves incorporant el 
pressupost que es destina a 
aquestes ajudes a les partides 
de la Unitat de Joventut. 

Mantenir l’oferta de beques per 
a la formació de joves de la 
ciutat. 

Nom de la partida de beques del 
pressupost de joventut 

Nombre de beques concedides a 
joves per a la seva formació en 
relació al nombre de beques 
demandades 

Obtenció d’una partida de 
beques dins del pressupost de 
joventut 

Treballar per disminuir les 
diferents tipologies de violència 
entre la població jove 

Habilitar canals de detecció i de 
prevenció de violències. 

Consolidar i ampliar les 
actuacions de la campanya “Això 
no és Amor” de prevenció de la 
violència masclista entre les 
persones més joves. 

Nombre d’activitats preventives 
per detectar diferents tipologies 
de violència. 

Nombre de participants en les 
activitats de la campanya "Això 
no és Amor". 

Nombre d'actuacions 
desenvolupades en el marc de la 
campanya "Això no és Amor" 

Realització de 5 activitats per 
prevenir violències , anualment. 

Assoliment de 250 joves 
participants en les activitats de la 
campanya “Això no és Amor”. 

Realització de 3 actuacions de la 
campanya “Això no és amor”, 
anualment. 

Percepció dels i les joves sobre 
els casos de violència al seu 
entorn immediat (família, escola, 
altres espais de socialització) 

Fomentar el benestar emocional, 
afectiu i físic entre els i les joves 
a través d'intervencions socio
educatives 

Treballar l’educació i formació 
dels aspectes afectius i de 
sexualitat realitzant tallers i 
activitats. 

Promoure el benestar emocional 
a través de projectes de 
coaching per a joves . 

Nombre de tallers d'educació i 
formació en aspectes afectius i 
de sexualitat 

Nombre de participants als 
tallers. 

Nivell de satisfacció dels/les 
participants 

Assoliment de 8 tallers 
d’afectivitat i sexualitat. 

Assitència de 160 joves als 
tallers d’afectivitat i sexualitat. 

Assoliment d’un mínim de 7 
sobre 10 

Percepció sobre sí mateixos/es i 
les relacions que estableixen els 
i les joves 
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Igualtat de Gènere i d Identitats Sexuals   
 

      
      

 
 

 
     

      
      

    
     

    
 
 
 
 
 
 
 
 

    
     

     
  

     
     

     
    

 
 

   
    

       
     

     
      

    
 

 

 
     

       
  

 
 

    
  

 
    

    
 

 
 
 
 
 
 

    
    

      
 
 
 
 
 
 
 
 

     
      

     
    

     
    

 
     

      
     
      

 
     

     
 

 
 

     
  

 
     

     
 

 
 
 
 
 
 

     
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
  

 
 
 
 
 

     
  

 
 

 
      

      
     

 
    

    
      

      
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

' 

Promoure la igualtat de gènere i Nombre de tallers en educació Assoliment de 5 tallers en Percepció dels i les joves sobre Treballar l’educació en valors i 
d'identitats sexuals entre els i les en valors i coeducació amb els i educació en valors i coeducació, rols de gènere i identitats sexuals la coeducació amb el col.lectiu 
joves les joves anualment. en el seu entorn immediat 

jove, vetllant perquè a tots els
 
centres educatius del municipi
 Experiència dels i les 
s'hi imparteixi una educació no Nivell de satisfacció dels/les Assoliment d’un mínim de 7 professionals que treballen amb 
sexista i no estereotipada participants sobre 10 joves sobre com han introduït la 

perspectiva de gènere en la seva 
Nombre d'assistents als tallers Assistència de 125 joves als tasca 
d'educació en valors i tallers d’educació en valors i 
coeducació coeducació. 

Incorporar la perspectiva de Nombre d'actuacions que han Assoliment de 3 actuacions dins 
gènere de manera transversal a incorporat la perspectiva de del PLJ de la perspectiva de 
totes les actuacions i programes gènere del Pla Local de Joventut gènere. 
formatius, ocupacionals, 
participatius del Pla Local de 
Joventut, amb un llenguatge no 
sexista, no homofòbic i no 
transfòbic en totes les 
comunicacions 

Nombre de cursos de formació Realització d’1 curs, durant el 
oferts als i les professionals que 

Oferir formació als/les 
període 2016-2020. professionals que treballen amb 

treballen amb gent jove del gent jove de la ciutat, al voltant 
municipi que incorporen la 

de la incorporació de la perspectiva de gènere, i nombre 
perspectiva de gènere, els nous de participants (per àmbit)
 
rols de masculinitat i feminitat, i
 
de la diversitat d’identitats
 Nombre de cursos de formació Realització d’1 curs, durant el 

oferts als i les professionals que període 2016-2020. sexuals.
 
treballen amb gent jove del
 
municipi sobre els nous rols de 
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Objectius específics Programa 
Participació Juvenil 

  
Indicadors de resultats 

  
  

Associacionisme    
 

    
 

    
 

     
 

    
 

     

Treballar pels drets i la 
visualització de les persones 
LGTBI 

Promoure des d'espais com el 
Punt Jove i les diverses 
organitzacions i entitats juvenils: 
activitats, tallers i cursos per a 
combatre manifestacions de 
l'heteropatriarcat entre joves: 
tallers d'afectivitats, noves 
masculinitats, diversitats 
sexuals, entre d'altres 

Instar que es facin accions de 
sensibilització enfocats al jovent 
per a combatre el sexisme que 
es manifesta amb força als 
espais de festa i oci nocturn 

masculinitat, i nombre de 
participants (per àmbit) 

Nombre de cursos de formació 
oferts als i les professionals que 
treballen amb gent jove del 
municipi sobre la diversitat 
d'identitats sexuals, i nombre de 
participants (per àmbit) 

Nivell de satisfacció dels/les 
participants 

Nombre d'accions efectuades 
pels drets i la visualització de les 
persones LGTBI 

Nombre de contactes efectuats 
amb serveis de l'Ajutament / 
entitats 

Realització d’1 curs, durant el 
període 2016-2020. 

Assoliment d’un mínim de 7 
sobre 10 

Assoliment d’1 acció cada any. 

Com a mínim 1 Nombre d'accions per combatre 
el sexisme en els espais d'oci 
nocturn 

Indicadors d'impacte 

Garantir el suport a Mantenir el suport a Nombre de sol·licituds ateses en Assoliment d’un 90% de Nombre de joves participants a 
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Noves Estratègies de Participació i Coresponsabilitat    

l’associacionisme juvenil l’associacionisme juvenil, relació a les sol·licituds sol·licituds ateses en relació a les activitats i projectes de les 
entitats i grups informals presentades les sol·licituds presentades entitats subvencionades 

mitjançant l’atorgament de 
subvencions i assessorament 
tècnic. 

Nombre de projectes 
subvencionats de entitats i grups 
juvenils 

Manteniment dels projectes 
subvencionats en relació a l’any 
anterior 

Nombre total de subvencions Manteniment de subvencions 
atorgades a entitats i grups atorgades a entitats i grups 
juvenils juvenils en relació a l’any anterior 

Nombre d'entitats i grups Assoliment d’un 100% d’entitats 
juvenils que han rebut que sol·liciten i reben 
assessorament tècnic assessorament tècnic 

Ampliar el suport a Nombre d’espais de Creació d’1 espai de 
l’associacionisme juvenil creant 
un espai comú de comunicació i 

comunicació i difusió de les 
activitats de les entitats 

comunicació i difusió de les 
activitats de les entitats 

difusió de les seves activitats. 
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Potenciar la participació dels i les 
joves mitjançant nous espais i 
estratègies. 
 
 

 
Generar espais de participació 
on els joves puguin debatre, 
opinar i donar a conèixer i 
compartir els seus projectes i 
iniciatives. 
 
 
Fomentar la participació dels i 
les joves en activitats del seu 
interès que es realitzin des de 
Joventut o altres àmbits de 
l’Ajuntament ( Mercat d’Art Jove,  
Festa Major). 
 
Treballar per la creació d’una 
taula de joves com a principal 
element participatiu i d’interacció 
entre els i les joves i 
l’Ajuntament. 
 
Crear una taula de professionals 
que treballen amb joves per tal 
de conèixer tots els recursos 
actius que hi ha al territori. 

 

 
Nombre de nous espais de 
participació pel que fa a la difusió 
dels seus projectes 
 
Periodicitat amb la qual aquests 
espais es produeixen 
 
 
Nombre de joves participants en 
cadascuna de les activitats 
realitzades des de Joventut i des 
d'altres àmbits de l'Ajuntament 
(Mercat d'Art Jove, Festa Major)  
 
 
 
Nombre de joves participants a la 
taula de joves  
 
Periodicitat en les trobades de la 
taula de joves 
 
 
Creació de la taula 

 
Creació de 2 espais de 
participació 
 
 
Realització de 2 trobades per a 
 als nous espais de participació a 
l’any 
 
Manteniment de joves 
participants a activitats de 
joventut i d’altres àmbits 
 
 
 
 
 
Assoliment de 20 joves 
participants a la taula jove 
 
Realització de 2 trobades de la 
taula jove l’any 
 
 
Data inici de treball de la taula 

 
Nombre de nous joves 
participants / nombre total de 
joves participants 
 
Percepció dels i les joves 
participants: utilitat dels nous 
espais i estratègies, fins a quin 
punt es recullen els seus 
interessos, fins a quin punt 
incideixen i es té en compte la 
seva opinió, perspectives de 
seguir participant 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de serveis, entitats i 
organitzacions que participen a 
la taula 

 
Coresponsabilitzar als i les joves 
en els projectes en què 
participen i del desenvolupament 
dels seus interessos. 

 
 

 
Garantir que els i les joves 
puguin participar en l’avaluació 
dels projectes en els quals han 
participat. 
 
Treballar per coresponsabilitzar 
a joves dels instituts perquè 
siguin protagonistes de la 
comunicació i difusió de temes 
d’interès. 
 
 

 
Nombre de projectes en els 
quals els i les joves han 
participat en la seva avaluació 
 
 
 
Nombre de joves dels instituts 
coresponsabilitzats en la 
comunicació i difusió de temes 
 
 
Nombre de temes que són 
comunicats o dels quals es fa 
difusió des de la 

 
Assoliment de 2 projectes 
avaluats per joves que hagin 
participat 
 
 
 
Assoliment de 15 joves 
corresponsables de la 
comunicació i difusió de temes 
 
 
Assoliment de 9 temes d’interès 
juvenil comunicats pels/les 
 corresponsals durant el curs 

 
Percepció i relació posterior dels 
i les joves amb els projectes on 
han participat en la seva 
avaluació 
 
Nombre de joves participants 
que han estat informats per 
companys/es / nombre de joves 
participants 
 
Percepció dels i les joves sobre 
els canvis que han tingut lloc en 
la nova programació del Mercat 
d'Art Jove per la seva 
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Fomentar models de gestió 
participatius entre la població 
jove, creant un programa de 
corresponsals als instituts. 
 
 
 
 
 
 
 
Treballar la programació del 
Mercat d’Art Jove de de la Fira 
de la Puríssima amb  joves 
artistes participants de Sant Boi. 
 
 
Treballar de manera conjunta 
amb joves de la ciutat, algun 
projecte com a prova pilot de 
pressupostos participatius 

 

coresponsabilitat dels joves 
 
Nombre de projectes i/o serveis 
que han incorporat models de 
gestió participatius amb la 
població jove. 
 
 
Nombre de corresponsals per 
Instituts i per cursos 
 
 
 
 
Nombre de joves participants en 
la programació del Mercat d'Art 
Jove de la Fira de la Puríssima 
 
 
 
 
Nombre de projectes presentats 

escolar 
 
 
 
 
 
 
 
Un corresponsal per Insitut 
 
 
 
 
 
Assoliment de 5 joves que 
participin en la programació del 
Mercat d’Art Jove cada any 
 
 
 
 
 

participació 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de joves que s'han 
informat per mitjà de 
corresponsals 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nombre de joves beneficiats del 
projecte seleccionat 
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Annex: 
 
AVALUACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015 
 

1. Indicadors d'avaluació actualitzats  
 
En aquest apartat es destaquen els resultats dels indicadors per programes 
contemplats a l'apartat 11.5 sota l'epígraf de Criteris d'Avaluació del Pla local de 
Joventut 2012-2015, concretament els indicadors del Programa del Servei 
d'Informació Juvenil El Punt  (comunicacions, visites Blog i xarxes, consultes, 
usuaris/àries, valoracions, consultes a assessories i temes d'habitatge), els de 
Formació a Joves, els de Millora de l'Ocupació Juve nil, Igualtat d'Oportunitats i 
Participació Juvenil . 
 
1.1 Indicadors del Programa Servei d'informació Juv enil El Punt  
 
A l'any 2015 les comunicacions d'El Punt  arriben a 1.811 joves, no es disposa 
d'informació corresponent a anys anteriors. 
 
Un increment progressiu en el període 2012-2014 respecte al nombre de visites al 
Blog de Joventut (han passat de 16.612 a 35.507), el 2015 es produeix una baixada 
amb 23.821 visites. 

2012 2013 2014 2015  
Visites Blog Joventut  16.642 18.779 35.507 23.821 

 
Cada vegada més seguidors/es del Facebook , han passat de 1.048 el 2013 a 1.608 
el 2015. 

2012 2013 2014 2015  
Seguidors/es Facebook   1.048 1.362 1.608 

 
Incorporació de nous elements de comunicació, el 2014 amb la creació del Butlletí 
Jove i enviament de 6 newsletters i 2015 amb l’enviament de 13 Butlletins joves (11 
mensuals i 2 extraordinàries), i amb la creació de Twitter al 2015. 
 
Durant el període 2012-2015 el nombre de Consultes realitzades al Servei 
d'Informació Juvenil El Punt ha anat creixent. Al 2013 es van incrementar 
considerablement, per després tornar al volum de consultes habituals. 

2012 2013 2014 2015  
Consultes  13.946 17.072 14.048 14.796 

 
 
El nombre d'usuaris i usuàries al Servei d'Informació Juvenil El Punt  ha augmentat 
cada any, han passat de 6.688 el 2012 a 8.307 l'exercici 2015. 

2012 2013 2014 2015  
Usuaris SIJ  6.688 7.147 8.019 8.307 
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Valoració  molt positiva per part dels usuaris i de les usuàries amb valoracions entorn al 
9,3 sobre 10 durant tot el període. 
 
Consolidació del nombre de consultes efectuades a la Xarxa d'Atenció als Instituts 
del  Servei d'Informació Juvenil , tot i que amb valors fluctuants segons l’any observat. 

2012 2013 2014 2015  
Consultes Xarxa Instituts  1.650 1.511 2.268 1.802 

 
Més o menys es mantenen el nombre d'usuaris/àries atesos al Servei d'Informació 
Juvenil El Punt  als instituts .  

2012 2013 2014 2015  
Usuaris/àries Xarxa Instituts  1.044 908 1.540 1.073 

 
En tots dos casos l'any 2014 destaca amb un major nombre de consultes i 
usuaris/àries a la Xarxa d'Atenció als Instituts de l Servei d'Informació Juvenil . 
 
Valoració  molt positiva del servei per part de l'alumnat, amb valoracions entorn al 9,3 
sobre 10. 
 
Respecte a l'Assessoria Psicològica es consolida el nombre d'usuaris/àries atesos, 
han passat de 94 usuaris/àries el 2012 a 113 el 2015. 

2012 2013 2014 2015  
Usuaris/àries Assess. Psicològica  94 116 105 113 

 
Pel que fa al Punt Jove de Salut , es manté més o menys constant el nombre de 
consultes realitzades i també el d'usuaris/àries atesos (Nota: falta la dada corresponent 
al 2014). 

Punt Jove de Salut  2012 2013 2014 2015 
Consultes  1.287 1.345  1.265 

Usuaris/àries  464 511  426 

 
Respecte a les Consultes d'Habitatge, el 2013 i 2015 s'observa un gran nombre de 
qüestions plantejades sobre aquest tema, el 2012 i 2014 el nombre de consultes és 
inferior. 

2012 2013 2014 2015  
Consultes d'habitatge  

484 1.535 852 1.387 

 
Sobre el tema d'Ajuts d'Habitatge , l'any 2013 i sobre tot el 2015 són els anys amb 
majors consultes, el 2012 i 2014 presenta un volum inferior de consultes. 

2012 2013 2014 2015  
Ajuts habitatge  

258 926 712 1.100 
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1.2 Indicadors Programa Formació a Joves  
 
Es manté aproximadament constant el nombre de Cursos Programats per Millorar 
les Competències Bàsiques, Transversals i Tècniques  de la població jove.  

2012 2013 2014 2015 
Cursos programats  

6 9 8 9 

 
Durant el període 2012-2014 hi ha una bona evolució respecte al nombre total d'hores 
impartides, passant de 438 el 2012 a 620 el 2014, tot i que cau el 2015 amb quantitats 
similars a la del 2012, concretament 474. 

2012 2013 2014 2015 
Hores impartides  

438 628 620 474 

 
Increment constant respecte al nombre de participants als cursos de formació , han 
passat de 91 el 2012 a 123 el 2015. 
 

2012 2013 2014 2015 
Participants cursos formació  

91 133 108 123 

 
El percentatge de cobertura  de les places dels cursos per sobre del 85% en tots els 
anys, excepte el 2013 que cau a un 67,33%. 

2012 2013 2014 2015 
Percentatge de cobertura  

86,5% 67,33% 85% 91,90% 

 
Bona valoració dels participants als cursos , amb valors sempre per sobre del 8,7. 
 
Durant el període 2013-2015 el ràtio de beques concedides sobre les sol·licitades  
va disminuint passant d'un 68,48% a un 39,56%. 
 
En el  mateix període, l'any 2014 és el que presenta major import per beques, i major 
nombre de sol·licituds i concessions.  
 

  2013 2014 2015 

Sol·licituds  92 184 91 

Concedides 63 106 36 

% Beques condedides/Beques sol·licitades 68,48% 57,61% 39,56% 

Import 30.000 € 64.000 € 25.000 € 

    
Respecte al centre  de recursos per als/les estudiants , concretament pel que fa a la 
sala d'estudi i el nombre d'usos diürn, s'observa una tendència a la baixa fins a l'any 
2014 per posteriorment tornar a remuntar al 2015. 
Pel que fa als usos nocturns s'observa també una certa caiguda fins al mateix any, per 
tornar a pujar de forma moderada al 2015. 
Respecte a la sala multimèdia, el nombre d'usos diürns i nocturns han anat caient, al 
2015 mostra unes dades molt baixes respecte als anys anteriors. 
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Finalment el total d'usos de totes dues sales ha anat baixant fins al 2014, per remuntar 
lleugerament al 2015, gràcies als usos de la sala d'estudi. 
 

Centre de recursos 2012 2013 2014 2015 

Sala d'estudi       

Usos diürn 6236 5245 3412 4915 

Usos nocturn 1480 1452 1237 1266 

Sala multimèdia         

Usos diürn 2942 3579 1558 441 

Usos nocturn 78 38 30 15 

Total usos 10.736 10.314 6.237 6.637 

 
1.3 Indicadors Programa Millora de l'Ocupació Juven il  
 
Respecte a Mobilitat Internacional , a partir del 2013 i fins al 2015 el nombre de 
consultes  de l'Assessoria de Mobilitat Internacional ha agafat una tendència a la baixa, 
passant de 1.373 al 2013 a 616 al 2015. 

2012 2013 2014 2015 
Consultes  

454 1.373 850 616 

 
També s'observa disminució pel que fa als usuaris/àries , amb tendència a la baixa a 
partir del 2013 de 262 a 157 el 2015. 

2012 2013 2014 2015 
Usuaris/àries  

172 262 185 157 

 
El nombre de joves atesos/es que han acabat amb desplaçaments a l'estranger  és 
gairebé constant durant els quatre anys, 5 joves, excepte el 2013 amb 4.  
 
Pel que fa a les consultes a l'Assessoria Jurídica Laboral , en la comparativa 2012-
2015 han baixat, passant  de 366 a 290.  

2012 2013 2014 2015 
Consultes  

366 367 289  

 
1.4 Indicadors Igualtat d'Oportunitats  
 
En la comparativa 2012-2015 (falta la dada corresponent a 2014), el nombre de joves 
participants en les activitats del Punt Jove de Sal ut  ha anat creixent. 
 

2012 2013 2014 2015 
330 576  619 

1.5 Indicadors de Participació Juvenil  
 
Pel que fa als espais d'exhibició i creació per a joves artistes: 
 
El nombre d'usuaris/àries dels locals d'assaig , després de 2 anys, 2012 i 2013 
consolidats, va baixar el 2014 per tornar a pujar el 2015. 

2012 2013 2014 2015 
15 15 5 10 
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Respecte al nombre de grups de música  que han fet ús dels locals d'assaig , al 
2012 i 2013 es van mantenir, el 2014 va baixar per tornar a pujar el 2015. 

2012 2013 2014 2015 
3 3 1 2 

 
Respecte als usos dels locals d'assaig al llarg de l'any , el 2014 i 2015 s'ha més que 
triplicat el nombre d'usos. 

2012 2013 2014 2015 
300 300 948 996 

 
En el conjunt del període ha augmentat el nombre d'activitats programades al Mercat 
d'Art Jove , passant de 9 activitats al 2012 a 11 al 2015, tot i que al 2013 i 2014 s'han 
observat valors inferiors. Més o menys constants el nombre de Joves participants . 
 

Mercat Art Jove 2012 2013 2014 2015 

Joves participants 575 550 500 550 

Act. programades 9 7 8 11 

 
Pel que fa als concerts per a joves , el de la Festa Major en dades globals entre el 
2012 i 2014 ha augmentat en 1.000 assistents, tot i que al 2013 va patir un petit 
descens respecte a l'any anterior. El de la Fira ha anat augmentant des del 2012 fins al 
2014 per caure al 2015 en valors per sota del que mostrava a l'inici del període 
observat. 

Concerts 2012 2013 2014 2015 

Festa Major 1 1 1   

Públic assistent 4.000 3.800 5.000   

Fira Puríssima 1 1 1 1 

Públic assistent 300 350 650 200 

 
Respecte al percentatge d'atorgament de subvencions sol·licitad es d'entitats , ha 
anat pujant fins a assolir un 100% després d'uns anys amb % més baixos. 
 

2012 2013 2014 2015 
71% 83% 70% 100% 

 
 
Ha anat disminuint el nombre de projectes subvencionats . 

2012 2013 2014 2015 
20 6 7 7 

 
7 entitats i col·lectius subvencionats  l'any 2015. 
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2. Execució del Pla de Ciutat 2012-15  
 
A continuació es comparteix l'anàlisi efectuada respecte als plans estratègics de 
l'anterior legislatura, pel que fa als nivells d'execució de les diferents estratègies i 
objectius de Joventut, així com l'impacte de les po lítiques d'aquest àmbit en el 
Pla de Ciutat . 
 
En primer lloc se segmenta aquesta informació per a cadascun dels anys de l'anterior 
mandat, concretament es fa una lectura independent dels nivells d'execució dels PAM's 
2012-2015. Dintre d'aquesta mirada anual, es fa una primera observació del nivell 
d'execució a nivell d'Àrea, concretament de la de Benestar i Ciutadania, Àrea tècnica 
on estaven emmarcades les estratègies de Joventut. 
 
Posteriorment es fa una petita anàlisi del nivell d'execució dels objectius de l'àmbit de 
Joventut, destacant aquells aspectes/objectius operatius que sí que han assolit el nivell 
d'execució màxim i aquells objectius que incorporen alguna actuació que no ha assolit 
aquest 100% d'execució. 
 
A grans trets es pot avançar que els nivells d'execució són força elevats i en la majoria 
dels casos s'ha assolit el nivell d'execució previst, és a dir el 100%. 
 
Finalment s'analitza la correspondència que té l'execució de les Polítiques de Joventut 
en el Pla de Ciutat 2012-2015, indicant en quins Objectius Estratègics i 
Finalitats/Compromisos ha incidit, així com destacant de forma concreta aquells 
Objectius Estratègics del Pla, sobre els que la Política de Joventut ha impactat al 100%, 
a la vegada que es destaquen altres Objectius Operatius sobre els quals Joventut ha 
incidit en uns nivells percentuals inferiors. 
 
 
PAM 2012 
 
Les polítiques de l'Àrea de Benestar i Ciutadania presenten en aquest any un % 
d'execució elevat, concretament un 86,4%, i les estratègies de Joventut s'han executat 
en un 95,4%. 
 
Presenta nivells d'execució al 100% respecte a: la millora de les oportunitats de 
capacitació laboral i ocupabilitat dels i les joves mitjançant la formació; l'assessorament 
i suport a joves i adolescents en el desenvolupament dels seus itineraris formatius; 
l'articulació i optimització dels recursos municipals que incideixin en l'emancipació 
dels/les joves; en l'increment i diversificació de les possibilitats dels i les joves de 
formar-se; en la potenciació d'adopció d'hàbits saludables i promoció de la salut; en 
limitar la incidència de factors desencadenats sobre determinades problemàtiques de 
salut i garantir el recolzament i l'assessorament a les entitats amb convenis de 
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col·laboració que permetin desenvolupar iniciatives i projectes d'interès social, cultural, 
esportiu, etc. 
 
Té nivells d'execució més baixos, però sempre superiors al 75%, en aquelles 
actuacions que despleguen l'objectiu d'incrementar les opcions dels i les joves 
d'incorporar-se al mercat laboral i en millorar la comunicació i relació dels serveis 
municipals amb els i les joves. 
 
PAM 2013 
 
Novament, en aquest exercici, l'Àrea de Benestar i Ciutadania presenta un nivell 
d'execució elevat, amb un 88,1%. 
 
L'àmbit de Joventut presenta un nivell d'execució superior a la de l'any anterior amb un 
97,4%. 
 
Gairebé en la totalitat d'objectius operatius assoleix un 100% d'execució, només dos 
d'aquests objectius queden entorn al 90%, concretament: incrementar les opcions dels i 
les joves d'incorporar-se al mercat laboral i millorar la comunicació i relació dels serveis 
municipals amb els i les joves. 
 
PAM 2014 
 
L'Àrea de Benestar torna a presentar un nivell d'execució alt, una mica més que els 
anys anteriors amb el 89,2%. 
 
Pel que fa a l'àmbit de Joventut presenta un nivell d'execució similar a l'exercici 
anterior, amb un 97,9%. 
 
Els diferents àmbits d'acció de la política de Joventut presenten nivells d'execució 
elevats, només per sota del 100% en temes com el Servei d'Informació Juvenil, 
concretament l'aspecte que menys s'executa amb un 91,7% és la millora de la 
comunicació i relació dels serveis municipals amb els i les joves i accions de promoció, 
formació i emancipació juvenil, en aquest cas l'aspecte amb menys execució va ser 
l'increment de les opcions dels i les joves d'incorporar-se al mercat laboral. 
 
Sí que s'han executat al 100% accions de suport, projectes i activitats de participació 
juvenil, suport entitats juvenils, centre de recursos pels estudiants. 
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PAM 2015 
 
Aquest any, l'Àrea de Benestar presenta un nivell d'execució superior al d'anys 
anteriors, amb un 95,3%. 
 
Joventut presenta un gran % d'execució, amb un 100% en: estratègies de suport a 
projectes i activitats de participació juvenil, suport entitats juvenils, promoció formació i 
emancipació juvenil, centre de recursos pels estudiants. 
 
Només amb una execució per sota del 100% en temes vinculats amb el Servei 
d'Informació Juvenil, concretament en temes/accions de millora de la comunicació i 
relació dels serveis municipals amb els i les joves.  
 
Correspondència entre l'execució de les polítiques de Joventut i la seva 
incidència en el Pla de Ciutat 2012-2015  
 
Finalment es completa amb l'anàlisi efectuada sobre la transversalitat existent entre 
l'execució de les Polítiques de Joventut i la seva incidència en el Pla de Ciutat 2012-
2015, indicant sobre quins Eixos, Compromisos i Objectius Estratègics s'ha in cidit 
amb major o menor pes, de forma exclusiva i directa  o de forma conjunta i 
complementària amb altres polítiques públiques . 
 
A continuació es recull un primer nivell  amb l'Eix, els Compromisos i els Objectius 
Estratègics del Pla de Ciutat 2012-2015, sobre els que les Polítiques de Joventut han 
incidit d'una forma directa . 
 

● Promoure la innovació del sector empresarial i comercial per millorar 
l'economia local i generar ocupació 

 
o Potenciar la formació per l'ocupació i la seva vinculació al 

món empresarial i als sectors estratègics de la ciutat 
▪ Millorar les oportunitats de capacitació laboral i 

ocupabilitat dels i les joves mitjançant la formació 
 

● Contribuir al creixement i desenvolupament de les persones al llarg de la 
seva vida i vetllar per a la millora de l'oferta educativa 

 
o Incrementar les opcions d'accés a l'educació i la igualtat 

d'oportunitats 
▪ Assessorar i donar suport a joves i adolescents 

en el desenvolupament dels seus itineraris formatius 
 

o Augmentar els nivells d'emancipació i les oportunitats de 
desenvolupament dels projectes vitals dels i les joves 
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▪ Incrementar i diversificar les possibilitats dels i 
les joves per formar-se 

▪ Incrementar les opcions dels i les joves 
d'incorporar-se al mercat laboral 

 
● Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura, al lleure, l'esport i la salut 

 
o Incrementar la capacitats de creació i la pràctica cultural 

▪ Facilitar espais per a nous creatius i fomentar 
activitats de caràcter artístic juvenil 

 
● Millorar la capacitat de gestió, resposta i relació de l'Ajuntament generant 

confiança amb la ciutadania 
 

o Incrementar la transparència i la proximitat de l'Ajuntament 
amb una millor atenció, informació i comunicació 

▪ Millorar la comunicació i relació dels serveis 
municipals amb els i les joves 

 
En un segon nivell  hi ha la mateixa classificació, en Eixos, Compromís i Objectius 
Estratègics que tot i tenir gran impacte , aquest, no ha sigut exclusiu de les 
Polítiques de Joventut , ja que han participat en la seva consecució altres polítiques 
de forma complementària. 
 

● Contribuir al creixement i desenvolupament de les persones al llarg de la 
seva vida i vetllar per a la millora de l'oferta educativa 

 
o Augmentar els nivells d'emancipació i les oportunitats de 

desenvolupament dels projectes vitals dels i les joves 
▪ Articular i optimitzar els recursos municipals 

que incideixin en l'emancipació dels i les joves 
 
En un tercer nivell  s'identifiquen tres Objectius que s'han vist impactats per les 
Polítiques de Joventut amb menor intensitat que en els casos anteriors  i on la resta 
de polítiques han participat amb major dedicació. 
 

● Estimular la creació i facilitar l'accés a la cultura, al lleure, l'esport i la salut 
 

o Aconseguir una millora dels recursos i serveis sociosanitaris 
de la ciutat i dels valors i comportaments associats a la salut 

▪ Potenciar l'adopció d'hàbits saludables 
▪ Limitar la incidència dels factors 

desencadenants sobre determinades problemàtiques de salut 
 

● Millorar la qualitat democràtica fomentant una ciutadania lliure i 
responsable i un govern en xarxa 
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o Incrementar el nombre de xarxes ciutadanes i aconseguir 

generar un associacionisme amb un major nivell de solidesa, viabilitat i 
corresponsabilitat 

▪ Garantir el recolzament i l'assessorament a les 
entitats establint convenis de col·laboració que permetin desenvolupar 
iniciatives i projectes d'interès social, cultural, esportiu, etc. 

 
 
Finalment les polítiques de Joventut han incidit de forma molt més residual  sobre un 
altre dels Objectius Estratègics. 
 

● Garantir la cohesió social promovent la convivència, l'autonomia, la 
igualtat i la inclusió de tothom  

 
o Incrementar el nivell d'igualtat entre gèneres i 

d'empoderament de les dones, així com millorar la conciliació dels temps 
personal, familiar, laboral i comunitari 

▪ Fomentar l'empoderament de les dones i el seu 
reconeixement social 

 
 
Com a conclusió d'aquesta anàlisi i incorporant la perspectiva pressupostària , es pot 
afirmar que, les Polítiques de Joventut han incidit en un 3,25% de les estratègies 
recollides en el Pla de Ciutat 2012-2015, amb un total de 1.411.188 € de dedicació del 
pressupost de l'Ajuntament a Polítiques de Joventut, que representa un 0,452% sobre 
el total executat en el mateix període pel conjunt d'estratègies de l'Ajuntament. 
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3. Anàlisi de memòries de gestió  
 
A continuació es presenten les principals dades i conclusions tretes de l'anàlisi 
documental efectuada de la informació generada des del 2010 fins al 2015 que feia 
referència a diferents programes i actuacions que formaven part de l'oferta de serveis 
de la Unitat de Joventut. 
 
S'han analitzat les memòries  corresponents a les diferents assessories que ofereixen 
el seu servei als i a les joves (Jurídica, de Mobilitat Internacional, Psicològica), així com 
les corresponents al programa Eskala i Aurora (d'assessorament i orientació laboral per 
a dones). 
 
S'han revisat els informes  derivats de les accions efectuades amb la Xarxa d'Atenció 
Informativa Descentralitzada del Servei d'Informació Juvenil El Punt a cinc centres de 
secundària del nostre municipi (INS Marianao, INS Rubió i Ors, INS Rafael Casanova, 
Ítaca, IES Camps Blancs). Anàlisi efectuada tant de forma individual com comparativa 
dels cinc centres de secundària. 
 
Així mateix s'han analitzat els informes amb els indicadors d'El Punt,  amb informació 
del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves, Assessoria de Mobilitat 
Internacional, Psicològica, Jurídica, Punt Jove de Salut. 
 
 
 

Catàleg de Serveis de la Factoria Jove  
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Assessoria jurídica laboral  
 
Nombre de persones ateses 
 
Ha anat creixent i s'ha consolidat. 
Normalment se supera el temps previst d'atenció d'hora per consulta. 
 
Nombre de consultes efectuades 
 
Ha anat baixant el nombre de consultes efectuades i el nombre de consultes per 
persona. 

 2012 2013 2014 2015 
Nombre consultes  366 367 292 290 

Consultes per persona  1,63 1,25 1,24 1,21 
 
Perfil persones ateses 
 

Per edats 

 2012 2013 2014 2015 
20-30 55% 65% 60% 52% 
>30 32% 20% 25% 37% 
<20 17% 10% 15% 11% 

 
Durant els 4 anys, en tots els casos més del 50% d'atencions han sigut de joves entre 
20 i 30 anys, tot i que a l'exercici 2015 ha baixat respecte anys anteriors. 
 
Els majors de 30 anys han anat augmentant progressivament i a l'any 2015 ha suposat 
un 37%. 
El perfil de joves que menys assisteixen a l'assessoria jurídica són els menors de 20 
anys, sempre amb valors entre un 10% i un 17%. 
 

Per gènere 

 2012 2013 2014 2015 
Dones  52,23% 63,48% 60,85% 58,00% 
Homes  47,77% 36,52% 39,15% 42,00% 

 
Durant tot el quadrienni, sempre s'han atès més dones que homes, tot i que des del 
2013 es va equiparant, però encara estan entorn al 60%-40%.L’any 2012 és l’any que 
hi ha menys diferència entre homes i dones. 
 

Situació laboral de la persona atesa 

 2012 2013 2014 2015 
En actiu en fer-ne ús  54,00% 62,00% 59,88% 64,04% 

En atur  35,00% 32,00% 25,00% 24,63% 
Estudiants  11,00% 5,00% 15,12% 11,33% 

 
Des del 2012 gairebé tots els anys ha anat augmentant el nombre d'usuaris i usuàries 
que estaven en actiu en fer-ne ús del servei. 
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També des del 2012 els usuaris/àries en situació d'atur han anat disminuint de forma 
progressiva i lenta. 
Respecte a usuaris/àries estudiants no hi ha un criteri o comportament que dibuixi una 
tendència clara, va augmentant o disminuint segons l'any observat, però sempre són 
els minoritaris. 
La majoria de consultes les fan usuàries i usuaris que es troben en actiu i en segon lloc 
en atur, són més minoritàries les consultes per part dels i de les estudiants. 
 

Segons la seva residència 
2012 2013 2014 2015  

Usuaris/àries de Sant Boi  96% 98% ? 100% 

 
Des del 2012 fins al 2015 ha anat augmentant el nombre d'usuaris/àries amb residència 
al nostre municipi, fins a arribar a la totalitat de les persones ateses. 
 
Canal de consulta 
 
En el període analitzat 2012-15 la majoria de consultes són presencials, però es van 
incrementant les efectuades per telèfon i correu, s'ha passat d'1% al 2012 fins a un 9% 
l'any 2015.  
 
Canal de derivació 
 
En tots els anys la majoria de derivacions es produeixen a través d'altres serveis de 
l'Ajuntament o per conèixer el servei per participar a altres serveis de l'Ajuntament. 
 
Va incrementant el nombre d'usuaris/àries que accedeixen derivats d'una altra persona 
que ha fet ús del servei prèviament, s'ha passat d'un 17% el 2013 a un 21% el 2014 i a 
un 26% el 2015. 
 
Objecte de la consulta 
 

Temes 2012 2013 2014 2015 
Ciutadania  68,30% 64,83% 67,12% 51,30% 
Ocupació  21,85% 20,34% 25,00% 29,31% 
Habitatge  9,56% 11,71% 6,51% 17,24% 

Ensenyament  1,09% 3,10% 0,68% 1,38% 
Salut     1,38% 

Lleure i Cultura    0,68%  
Altres     0,69% 

 
1. El principal àmbit de consulta són temes de ciutadania (estrangeria, nacionalitat, 

documentació, assumptes familiars, gestió i reclamació de deutes, compliment 
d'obligacions, sancions administratives, obligacions tributàries, reclamacions 
fiscals,...). S'ha mantingut constat el nombre de consultes sobre aquesta temàtica 
tot i que el 2015 han baixat i s'ha passat d'un 65-70% a un 51%. 
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2. A continuació es troben aquelles qüestions relacionades amb l'ocupació i la feina. 
Des del 2012 ha anat creixent d'un 22% aproximadament a més d'un 29% de les 
consultes el 2015. 

3. En un tercer lloc hi ha temes d'habitatge, destacant l'augment produït a l'exercici 
2015. Durant tot el període es plantegen consultes relacionades amb contractes de 
lloguer, drets i obligacions de les parts i durada del contracte. 

 
4. En un nivell inferior de consultes, temes relacionats amb l'ensenyament que s'ha 

mantingut força constant en el temps amb gairebé la mateixa tipologia de consultes 
relacionades amb l'obtenció d'ajudes a l'estudi i homologacions de títols i d'altres 
com temes de salut, de lleure i cultura,... 

 
Detall consultes relacionades amb ciutadania 
 

Tema 2012 2013 2014 2015 
Estrangeria  45,83% 43,00% 38,77% 58,11% 

Assumptes familiars  13,75% 10,63% 13,27% 10,81% 
Altres  40,42% 46,80% 47,96% 31,08% 

 
Durant aquests quatre anys les temàtiques de ciutadania amb més consultes han sigut 
les relacionades amb estrangeria, nacionalitat i documentació, amb valors entorn al 40-
60% sobre el total. El 2015 s'han incrementat les consultes d'aquesta tipologia en un 
20% respecte a l'any anterior. 
 
Els temes de ciutadania relacionats amb assumptes familiars com separacions i 
divorcis, s'han mantingut constants amb valors entre el 10% i gairebé el 15%. El 2015 
aquest tipus de consultes han baixat a valors similars a l'exercici 2013. 
 
L'apartat d'altres consultes amb temes relacionats amb la reclamació de deutes, 
compliment d'obligacions, sancions administratives, obligacions tributàries i 
reclamacions fiscals, els tres primers anys del període sempre han representat més del 
40% de les consultes relacionades amb ciutadania, per baixar el 2015 a valors entorn al 
30%.  
 
Detall consultes ocupació 
 

Tema 2012 2013 2014 2015 
Acomiadament i reclamacions de quantitat i contract e de treball  64,86% 66,10% 52,05% 57,65% 

Amb incidències dins del treball  8,11% 8,47% 10,96%  
Seguretat Social  8,11% 25,42% 27,40% 30,59% 

Autoocupació     11,76% 

 
En aquest període han disminuït les consultes d'ocupació relacionades amb 
acomiadaments i reclamacions de quantitat i contractes de treball passant d'un 64,86% 
a un 57,65%, tot i que aquest últim valor corresponent a l'exercici 2015 ha significat un 
augment de més de cinc punts respecte a l'any anterior. 
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Han crescut considerablement les consultes relacionades amb la Seguretat Social, 
prestacions de maternitat, invalidesa, bonificacions, afiliacions, etc., passant d'un 
8,11% el 2012 a un 30,59% el 2015, aquest increment ve derivat per les bonificacions a 
la Seguretat Social per a emprenedors/es i noves altes d'autònoms/es. També s'han 
incrementat de forma progressiva les consultes amb incidències dins del treball i 
consultes d'autoocupació. 
 
Valoració del Servei 
 
En general es fa una valoració positiva del Servei durant tot el període. 
 
Assessoria Mobilitat Internacional  
 
Joves atesos i ateses 

2012 2013 2014 2015 
172 262 185 157 

 
El nombre de joves atesos/ses ha anat baixant des de l'any 2013, passant de 262 joves 
a 157 el 2015. 
 
 
Justament en el 2015 es produeix un relleu de l'entitat contractada per gestionar 
l'assessoria, CISEC deixa pas a Nexes i en aquest any no es van programar xerrades. 
En paral·lel a l'assessorament personalitzat es fa atenció col·lectiva i assessorament 
grupal. Respecte al Servei de Voluntariat Europeu (SVE) l'Ajuntament ja es va acreditar 
com a entitat d'enviament i es preveia definir una estratègia d'enviament de joves. 
 
Perfil de les persones ateses: 
 

Segons gènere 

 2012 2013 2014 2015 
Homes  75 (43,60%) 129 (49,23%) 67 (37,22%) 55 (35%) 
Dones  97 (56,40%) 133 (50,76%) 113 (62,78) 102 (65%) 

 
Sempre hi ha major % de dones que d'homes, tot i que en algun exercici s'han igualat. 
L'any que presenta més diferències és el 2015. 
 

Segons edats 

 2012 2013 2014 2015 
< 16  2 (0,76%)   

Fins 20   86 (32,8%)  25% 
21-25  127 (48,47%)  60% 
26-29  32 (11,83%)  12% 
>29  15 (5,72%)  3% 
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Majoritàriament l'usuari/ària es troba en la franja de 21 a 25 anys, i en segon lloc entre 
16 i 20 anys amb un 85% aproximat dels usuaris/àries. És més residual en els majors 
de 25 amb aproximadament un 12%, i molt més minoritari l'ús dels majors de 29 anys. 
 

Nivell d'estudis de l'usuari i la usuària 
 
Segons la informació disponible corresponent als anys 2012 i 2013, el nivell d'estudis 
de l'usuari/ària és de Batxillerat, CFGM, CFGS i universitaris/àries. 
 

Situació laboral 
 
Segons la informació disponible corresponent als anys 2012 i 2013, la majoria d'usuaris 
i usuàries són a l'atur. 
 
Canals d'accés 
 
En funció de la informació disponible, anys 2012 i 2015, hi ha diversitat de canals 
d'accés, el mateix SIJ El Punt, les xerrades, el web, el programa PIDCES, les amistats. 
No es disposa d'informació corresponent als anys 2012 i 2014 que permetria observar 
canvis o mostrar tendències significatives. 
 
Via de comunicació 

Format  2012 2013 2014 2015 
Presencial   132  91 
Telemàtica   126  64 
Telefònica   4  2 

 
Tot i no disposar d'informació de tots quatre anys, s'observa que ha pujat la via de 
comunicació presencial, ha disminuït la via del correu electrònic, i pel que fa al format 
telefònic s'ha mantingut aproximadament en els mateixos nivells, potser amb un petit 
descens.  
 
Seguiment usuaris i usuàries 
 
La informació disponible, anys 2012 i 2015, permet parlar d'un seguiment dels usuaris i 
usuàries per mail i telèfon, un seguiment de 2a cita i un seguiment per fer un Servei de 
Voluntariat Europeu (SVE), per trobar família per fer estada d'aupair o trobar feina. 
 
Nombre de consultes ateses 

2012 2013 2014 2015 
454 1373 850 616 

 
Tot i existir un moment punta amb un elevat nombre de consultes a l'exercici 2013, han 
anat disminuint progressivament en els anys posteriors 2014 i 2015. 
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Tipus d'informació proporcionada 
 
No es disposa d'informació de tot el període, però s'observa que majoritàriament les 
consultes són sobre voluntariat i cooperació, formació i recerca (borsa de feina, recerca 
de feina, borsa de treball), viatges, lleure i cultura, ensenyament reglat i no reglat, 
beques i altres tipus de consultes com idiomes.  
 
Tallers  
 
Comparant les dades entre els anys 2013 i 2015 ha disminuït el nombre de tallers i 
xerrades, així com el nombre d'assistents. Cal dir que a principis del 2015 van deixar 
d’oferir-se tallers. 
Han passat de 10 tallers (Treballar d'Aupair, Servei de Voluntariat Europeu, Treballar a 
l'Estranger o l'Estiu, Treballar als Països Nòrdics, Europa per a Artistes, Woofing, 
Beques Pràctiques a l'Estranger, Servei de Voluntariat Europeu, Estudiar i Treballar a 
Alemanya, Camps de Treball i Cooperació) i 61 usuaris/àries el 2013, a 5 tallers 
(Treballar d'Aupair, Treballar a l'Estranger o l'Estiu, Europa per a Artistes, Woofing, 
Beques Pràctiques a l'Estranger) i 16 usuaris/àries el 2014, per baixar molt en volum el 
2015 amb 1 taller (Xerrada "Un Futur Fora d'Espanya") i amb 2 usuaris/àries. 
 
Problemàtiques detectades en aquest període 
 
Durant el 2013 com a incidència destaca, que la funció de fidelització dels usuaris amb 
el Punt mitjançant els tallers i xerrades que porta a terme l’assessoria de mobilitat 
internacional, es va veure truncada a l’hora de recomanar entitats d’enviament per fer 
un SVE. Els pocs recursos humans que asseguraríen el seguiment professional que es 
mereixen els voluntaris si escollisin l’ajuntament de Sant Boi com entitat d’enviament 
condueixen a l’assessor a no poder recomanar Sant Boi com entitat mitjançera. Aquest 
fet es tradueix en un allunyament de l’usuari/aria del PIJ.   
 
Durant el 2014 la manca d'acreditació com a entitat d'enviament del SVE (Servei 
Voluntariat Europeu), va implicar que els i les joves que estaven interessats/des 
marxessin a altres entitats fins tenir l'acreditació actualitzada. 
Les xerrades dels últims mesos del 2014 no van tenir èxit perquè per als i les joves 
quedava massa lluny la previsió de marxar a treballar i a estudiar a l'estranger. 
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Assessoria Psicològica  
 

● Nombre d'entrevistes 
2012 2013 2014 2015 

62 118 114 113 
 
Sobretot en els tres últims anys s'ha consolidat el servei, mantenint gairebé el mateix 
nombre de joves que en fan ús d'aquest. 
 

● Perfil d'atencions segons el gènere 
  2012 2013 2014 2015 

Nois  15 (25%) 38 (32,20%) 20 (18%) 29 (25,66%) 
Noies  45 (75%) 78 (66,09%) 91 (82%) 84 (74,33%) 

Professionals  2 UBASP Vinyets 1 S.Socials Vinyets 1  
Famílies    1    

 
Durant els 4 anys, entorn a un 20%-30% han sigut nois i un 70%-80% noies. L'any que 
va presentar més diferències va ser el 2014, on el % de noies ateses va ser molt més 
elevat. Els anys 2012 i 2015 van ser molt similars respecte al perfil dels i de les joves 
atesos. 
 

● Canal d'accés de noves persones usuàries 
 
Hi ha 4 canals de derivació i accés al servei, els tres primers amb major intensitat i el 
quart amb menor volum.  
 

● Els Serveis Socials UBASP. 
● El Punt Jove, i la Xarxa d'Atenció Informativa als Centres de Secundària. 
● Els Serveis Sanitaris ABS. 
● En menor nombre, noves persones usuaris/àries derivades o 

recomanades per amics/amigues, familiars, mediació, CORESSA, i altres canals. 
 
No s'observen gran canvis en els canals d'accés de les noves persones usuàries durant 
aquest període. 
 

● Tipologia entrevista/perfil persona atesa 
 
Normalment el tipus d'entrevista és personal amb els i les joves, només en 1 o 2 casos 
és amb professionals de Serveis Socials o algun familiar. 
 

● Detall visites 
 
Durant el quadrienni, el tipus de visita que predomina és la primera visita, però les 
segones visites també són força elevades en nombre i fins i tot algun any les terceres. 
El 2013, 2014 i sobretot el 2015, s'observa el grau de continuïtat o seguiment que 
ofereix aquest servei, arribant a casos en què els usuaris/usuàries són visitats fins 
arribar a la vuitena visita. 
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● Edats de les noves persones usuàries 

 
Habitualment els usuaris/àries tenen un perfil força jove. Respecte les noies sobretot 
amb edats entre 16 i 18 anys i entre 21 i 23, tot i que al 2014 també destaquen usuàries 
més grans amb 29 anys,  pel que fa als nois el 2012-2013-2014 força repartits, però 
majoritàriament també en les franges d'edat més joves (18-19 anys) i el 2015 tot i estar 
força distribuït, l'edat que més es repeteix és de dos casos amb 24 anys i dos més amb 
28. 
 

● Temàtiques de les demandes 
 
Grans categories: 

 
Dues grans temàtiques de demandes han ocupat de forma alterna la primera i la 
segona posició amb volums de consultes molt similars. 

 
El 2012 van ser majoria les demandes relacionades amb l'àmbit clínic-salut (164), amb 
consultes com deixar el tabac, estats depressius, autoestima, dificultats per dormir, 
fòbies i autocontrol, agressivitat. El 2013 aquesta tipologia de consultes va ocupar el 
segon lloc (molt a prop de la primera tipologia de consultes, la categoria de psicologia 
social), destacant les consultes de psicopatologia, trastorns d'estat d'ànim i autoestima, 
trastorns d'ansietat i angoixa. També el 2014 va ser una de les tipologies de consultes 
amb major nombre de casos (273). El 2015 torna a ocupar la primera posició amb 
consultes relacionades amb l'ansietat, estats depressius, autoestima, dificultats per 
dormir, fòbies, autocontrol i agressivitat. 

 
 
La segona de les grans categories de demandes en el 2012, són les relacionades amb 
l'àmbit psicosocial, que ha anat alternant aquesta posició amb l'anterior en els 4 anys, 
amb casos de violència masclista i familiar, processos de dol, problemes de relació de 
parella/exparella/familiar, problemes relacions amistat i formació ocupacional-laboral. El 
2013 va ser la categoria amb major nombre de demandes, a l'exercici 2015 va tornar a 
ocupar aquesta segona posició. 

 
La tercera de les grans temàtiques que sorgeix a l'informe de l'exercici 2012, és la 
corresponent a demandes de l'àmbit educatiu, el 2013 va ocupar la cinquena posició, 
per darrera de consultes relacionades amb la psicologia de treball (orientació i 
interessos laborals, actituds personals i satisfacció laboral, salut laboral-ergonomia) i 
amb serveis de salut mental (informació i assessorament psicològic, consultes a 
recursos municipals i recursos especialitzats). 
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● Principals tipologies de demandes de cada any i ordenades de major a 
menor volum de consultes 

 
Respecte el 2012 demandes d'autoestima, ansietat, estat depressiu, orientació estudis 
professionals, formació ocupacional/laboral, problemes de relacions familiars, 
problemes de relació de parella, ... 

 
Pel que fa al 2013 demandes d'informació i assessorament psicològic, consultes de 
psicopatologia, relacions i habilitats socials, orientació i interessos laborals, actituds 
personals i satisfacció laboral, trastorns d'estat d'ànim/autoestima, relacions familiars, 
orientació educativa i vocacional, trastorns ansietat/angoixa, relacions de parella, 
aprenentatge i rendiment acadèmic/tècniques d'estudi, consultes sobre recursos 
municipals, violència de gènere i relacions d'amistat. 

 
Respecte al 2014 majoria de consultes en qüestions sobre autoestima/estat d'ànim i 
relacions familiars. En un segon nivell (relacions parelles, ansietat, orientació d'estudis 
professionals), en un nivell inferior (relacions d'amistat i violència de gènere) i de forma 
residual consultes sobre (trastorns alimentaris, drogodependència i assetjament 
escolar) 
 
El 2015 destaquen les consultes sobre temes d'autoestima i estat d'ànim, relacions 
familiars, relacions de parelles, ansietat, relacions d'amistat, relacions i habilitats 
socials, violència de gènere, orientació estudis professionals, aprenentatge i rendiment 
acadèmic, etc. 
 
Programa EsKala 
 
Programa destinat a joves entre 18 i 30 anys tot i que al 2015 hi han participat dones 
majors de 30 anys. 
 

• Mitjanes d'edats persones participants: 
 
L'edat mitjana de les persones participants corresponent a l'any 2014 (22-23 anys) i la 
de l'any 2015 (22-24 anys). 
 

• Segon gènere 
  2014 2015 

Nois 13 14 

Noies  20 15 

 
En la comparativa 2014-15 més o menys s'ha mantingut el nombre de nois i ha baixat 
el nombre de noies participants. 
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• Segons origen 
 

  2014 2015 

Espanya 22 16 

Marroc 7 2 

Equador 1 3 

Xile 1 2 

Mali  1 

Uruguai  1 

Argentina  1 

Guinea  1 

Perú  1 

Hondures 1 1 

Colòmbia 1  

  
La majoria de persones participants són d'origen espanyol, la resta d'orígens és menor 
tot i que al 2014 van participar força persones originaries del Marroc.  
 

• Barri de  residència persona participant 
 
Al 2014 majoritàriament persones residents a Marianano, i en menor mesura Barri 
Centre i Vinyets-Molí Vell, de forma més residual Casablanca, Camps Blancs i Ciutat 
Cooperativa-Molí Nou. Al 2015 participen més persones del Barri Centre i en segon lloc 
de Marianao, en menor nombre persones de Vinyets-Molí Vell i Ciutat Cooperativa-Molí 
Nou. 
 
Majoritàriament són joves que viuen amb les persones progenitores (al 2014 repartit 
entre família nuclear, monoparental/monomarental i al 2015 sobre tot família nuclear). 
 

• Joves contactats pel programa: 
2014 2015 

96 85 

 
Al 2015 ha baixat una mica el nombre de joves contactats respecte a l'any anterior. 
 

• Convenis de pràctiques en empreses 
 

2014 2015 

34 18 

 
A l'any 2015 ha baixat el nombre de pràctiques en empreses 
 

• Sessions informatives 
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En tots dos anys s'han efectuat 4 sessions informatives, el 2014 amb una assistència 
de 98 joves i a l'exercici 2015 amb 29. 
 

• Tutories o accions individuals 
  2014 2015 

Tutories 188 264 

Hores 194 228 

 
En el 2015 han crescut el nombre de tutories o accions individuals i el nombre d'hores 
dedicades. 
 

• Sessions de grup 
2014 2015 

69 109 

 
Gairebé al 2015 s'han duplicat el nombre de sessions de grup efectuades respecte al 
2014. 
 

• Satisfacció de l'usuari/ària 
 
Bona valoració respecte a satisfacció de la persona usuària del programa, amb 
valoracions de 4,44 al 2014 i 4,55 al 2015 de mitjana sobre 5. 
 
 
Programa Aurora (d'assessorament i orientació labor al per a dones) 
 
A continuació es presenten els principals indicadors en una comparativa dels anys 
2012 i 2013 que van ser substituïts per altres programes. 
 

PROGRAMA AURORA 2012 2013 

Dones participants 67 58 

Sesions individuals i grupals 414 395 

Nivell de satisfacció usuàries sobre 10 9,1 9,1 

Nivell de satisfacció professionals vinculats a la xarxa del projecte, sobre 10 9,5 9,2 

% de joves que executen el seu projectre profession al 100 89 

Nombre d'agents locals vinculats al programa 17 15 

 
Comparant tots dos anys: 
 

• Ha disminuït al 2013 el nombre de dones participants. 
• També ha disminuït el nombre de sessions individuals i grupals. 
• El nivell de satisfacció de les dones participants s'ha mantingut constant. 
• El nivell de satisfacció dels professionals vinculats a la xarxa ha baixat una mica 

al 2013 respecte al 2012. 
• El % de joves que executen el seu projecte professional ha caigut al 2013 

respecte a l'any anterior. 
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• Al 2013 han disminuït el nombre d'agents locals vinculats al programa, respecte 
al 2012. 

 
Xarxa d'Atenció Informativa als Centres de Secundàr ia de Sant Boi  
 
Servei Municipal dins del projecte de Descentralització Informativa d'El Punt, amb la 
finalitat d'apropar la informació on es troba el jovent, és a dir, als centres de secundària. 
 
Aquest Servei facilita fer la demanda/consulta informativa un cop per setmana al seu 
propi Institut. 
 
La funció informativa en àmbits d'interès juvenil es porta a terme als 5 instituts públics 
dels municipi durant l'hora del pati. 
 
Els horaris d’atenció als/a les joves en els instituts són els següents (any 2015): 
 

INSTITUTS ATENCIÓ  HORA DEL PATI 

INS Marianao Dilluns d’11.15 a 11.45h D’11.15 a 11.45h 

INS Rubió i Ors Dimarts d’ 11 a 11.30h D’ 11 a 11.30h 

INS Rafael Casanova Dimecres d’11.15 a 11.45h D’11.15 a 11.45h 

INS Ítaca Dijous d’ 11 a 11.30h D’11 a 11.30h 

INS Camps Blancs Divendres de 10 a 11.30h D’11 a 11.30h 

 
INS MARIANAO 
 

 2012 2013 2014 2015 
Consultes  151 291 449 309 

Usuaris/àries  90 156 362 159 
 
Tendència creixent pel que fa al nombre de consultes i usuaris/àries. 
 
Els motius d'aquest increment podrien ser per la percepció del Servei com un 
assessorament en el que es poden tractar molts temes, per la consolidació del Servei i 
pel reconeixement entre l'alumnat i professorat. 
 
 
Al 2015 disminueixen el nombre de consultes i usuaris/àries respecte al 2014, una 
possible explicació podria ser perquè van haver menys dies d'atenció. 
 

Àmbits de consulta: 
 

● Ens els 4 anys l'àmbit amb més consultes és l'ensenyament reglat, menys 
al 2014 que va ser superat per les qüestions relacionades amb la salut, un àmbit 
que la resta d'anys no va ser molt nombrós pel que fa a consultes. 
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● Un altre gran àmbit és el de temes relacionats amb l'ensenyament no 
reglat que se situa entre el 2n i 3r lloc en aquests 4 anys. 

● Les beques és un altre gran paquet de consultes sobre tot l'exercici 2013. 
● Altre àmbit important són les qüestions plantejades sobre lleure i cultura 

entre el 2n i 4t lloc en funció de l'any observat. 
● Amb menor intensitat es plantegen temes sobre vida social i participació. 

 
Perfil usuaris i usuàries: 

 
● Sempre són els usuaris/àries de 4t d'ESO, 1r i 2n de Batxillerat els que 

efectuen més consultes, entorn al 85% d'usuaris/àries l'any 2012 i 2014, 75% el 
2013 i un 67% al 2015.  

● Majoritàriament usuàries noies tot i que, entre 2012 i 2014, ha anat 
creixent el nombre de nois que van al Servei, el 2015 sembla que aquesta 
tendència es trenca i és majoritària les consultes per part de les noies. 

● El nombre de consultes/dia creix any rera any i també el d'usuaris/àries, 
menys el 2015 on baixa respecte anys anteriors. 

 

     
INS RUBIÓ I ORS 
 

 2012 2013 2014 2015 
Consultes  188 147 264 380 

Usuaris/àries  302 293 415 227 
 
Pel que fa als ususaris/àries no hi ha una tendència clara a l'alça ni a la baixa, hi ha un 
comportament irregular, respecte a les consultes s'observa una tendència a créixer a 
partir del 2013. 
L'increment del 2011 al 2012 es considera degut al canvi d'ubicació del Servei a 
l'institut, per la creació de la pàgina de Facebook de la Xarxa de Descentralització, per 
l'ús d'un suro informatiu a les aules, per la informació i potenciació de monogràfics i 
xerrades per a grups. L'increment del 2014 es considera que ve derivat de la percepció 
del Servei com un assessorament en el que molts temes poden ser tractats, per la 
consolidació del Servei, el reconeixement de l'alumnat i del professorat. 
 

Àmbits de consulta: 
 

● El més consultat és el d'ensenyament reglat, tot i que al 2014 sembla que 
comença a baixar, passant del 64% al 52% i 43,7% al 2014 i 2015, 
respectivament. 

● El segon àmbit més consultat és l'ensenyament no reglat, tot i que al 2015 
és superat per les consultes de lleure i cultura. 

● Els temes relacionats amb beques al 2012 i 2013 ocupen el tercer lloc, la 
resta d'anys no es fan tantes consultes relacionades amb aquesta temàtica. 
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● Com s'ha dit els temes de lleure i cultura van passar d'un nombre inferior 
de consultes al 2012-13-14 a ser temes amb major volum de demanda al 2015, 
s'ha passat d'un 7% a un 21,3%. 

● Els temes de vida social i participació sempre han ocupat la cinquena 
posició amb valors entorn al 4-5%, però al 2015 s'ha consolidat en el tercer lloc 
amb un 9,7% de les consultes. 

● Consultes de salut, amb molta menys incidència, amb valors del 2% al 4% 
en els anys 2012-13-15, però amb major demanda al 2014, amb un 16%. 

● Altres: recursos per treballar, borsa de treball i formació per treballar. 
 
Perfil d'usuari i usuària: 

 
● En el període 2012/13 el tipus d'usuari/ària que més consultes efectua és 

de 2n i 1r de Batxillerat i 4t d'ESO, després canvia el 2014-15. Els usuaris i 
usuàries majors de 16 anys (2n i 1r de Batxillerat i 4t d'ESO) el 2012-13 
consulten en conjunt entorn a un 85% del total, després baixa al 53% al 2014 i 
torna a pujar al 65% al 2015. 

● Majoritàriament usuàries noies amb valors propers al 65% del total de 
consultes, al 2015 es dispara fins al 81% del total. 

 
Xerrades 

 
● 2014, Tècniques d'Estudi 1r Batxillerat, Exposició en acabar l'ESO a 4t 

d'ESO, Orientació a les PAU, Accés Universitat 3r de Batxillerat, Orientació 
Cicles Formatius de Grau Superior a 2n de Batxillerat, Obra de teatre "Això no 
és amor" a 1r de Batxillerat. 

 
● 2015, en acabar l'ESO (4t ESO), Orientació a les PAU, Accés Universitat 

a 2n de Batxillerat, Orientació sobre Cicles Formatius de Grau Superior a 2n de 
Batxillerat. 

 
INS RAFAEL CASANOVA 
 

 2012 2013 2014 2015 
Consultes  456 368 499 473 

Usuaris/àries  303 262 380 278 
 
Durant tot el període s'observa un comportament oscil·lant i irregular pel que fa al 
nombre de consultes i usuaris/àries. L'any 2014 és l'any amb major consultes i 
usuaris/àries. 
 

Àmbits de consulta: 
 

● En tots els anys, l'àmbit amb més consultes és l'ensenyament reglat 
aproximadament amb un 50%, menys l’any 2013 que només suposa un 37% de 
les consultes i el 2015 també amb un 37,6%. 
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● Ensenyament no reglat passa de ser el segon tema més consultat al 2012 
i 2013, a ser el 3r el 2014 i 5è al 2015, baixant d'un 26% en tots 2 anys a valors 
entorn al 10% de les consultes. 

● Lleure i cultura es consolida com a temàtica de consulta, passant de 
valors del 13% i 10% el 2012 i 2013 a un 34% el 2014, tot i que  el 2015 ha 
tornat a caure a un 11,4%. 

● Un àmbit de consultes que va agafant força sobretot el 2014 i 2015 és el 
de temes vinculats amb la borsa de treball. 

● L'àmbit de consultes sobre beques ha anat pujant i baixant amb valors 
baixos el 2012 (1%) i 2014 i més elevats el 2013 i 2015 (8% i 5,9% 
respectivament). 

● Vida social i participació és un àmbit amb poques consultes relatives, amb 
valors més elevats el 2012 i 2015, sobre un 4%-5%. 

● Consultes sobre salut sobretot a l'exercici 2014. 
 
Perfil d'usuari i usuària: 

 
● Cada vegada els usuaris/àries majors de 16 anys (4t d'ESO, 1r i 2n de 

Batxillerat) consulten menys i són els i les menors de 16 anys qui s'adrecen més 
al servei, s'ha passat de valors del 75% i 85% al 56% a l’any 2015. 

● Més usuàries noies 2012-13, però poc a poc es va equilibrant al 50% en 
els anys 2014 i 2015. 

 
INS ÍTACA 
 

 2012 2013 2014 2015 
Consultes  412 350 553 330 

Usuaris/àries  256 222 370 196 
 
S'observa un tendència oscil·lant en quant a usuaris/àries i consultes efectuades, amb 
anys de pujada i anys de baixada respecte a anys anteriors. 
 

Àmbits de consulta: 
 

● L'àmbit més consultat és ensenyament reglat, cada vegada amb més %, 
s'ha passat d'un 37% el 2012 a un 54,2% el 2015. 

● Els temes d'ensenyament no reglat, en segon lloc el 2012 i 2013 i en una 
tercera posició el 2014 i 2015 cada vegada amb menys pes percentual, s'ha 
passat d'un 29% el 2012 a un 13,6% el 2015. 

● Consultes sobre lleure i cultura han anat oscil·lant entre valors d'un 7% el 
2013 i 2014, ocupant la quarta posició en tots dos anys, i un 12% i 15,8% el 
2012 i 2015, respectivament. 

● Les consultes sobre vida social i participativa sembla que evidencien una 
tendència decreixent. 

● Les qüestions plantejades sobre beques van tenir molta incidència el 2012 
i sobretot el 2013, però el 2014 van començar a caure de forma molt abrupta. 
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● Els temes de salut eren un tema menor el 2012 i 2013, per posteriorment 
destacar en nombre de consultes el 2014 i tornar a caure el 2015. 

● Altres: recursos i formació per treballar, habitatge, borsa per treballar. 
 

Perfil d'usuari i usuària: 
 

● Cada vegada més el perfil d'usuaris/àries és de 4t d'ESO, 1r i 2n de 
Batxillerat, és a dir, usuaris/àries amb 16 o més anys aproximadament, passant 
d'un 84% el 2012 a un 88% el 2015. El 2012-2013-2014 és l'alumne/a de 2n de 
Batxillerat qui més consultes efectua, el 2015 són amb molta diferència els i les 
alumnes de 4t d'ESO els que més consulten. 

● Durant tot el període és majoria el nombre de noies que fa les consultes, 
anys 2012-13-14 amb valors entre el 60% i el 70%, és el 2015 quan es dispara a 
un 94% d'atencions efectuades a noies. 

 
INS CAMPS BLANCS 
 

 2012 2013 2014 2015 
Consultes  231 208 252 292 

Usuaris/àries  142 121 164 213 
 
Nombre de consultes i usuaris/àries amb tendència a l'alça al 2014 i 2015, després de 
l'exercici 2013 que va presentar valors inferiors 
 

Àmbits de consulta:  
 

● L'àmbit que presenta major nombre de consultes, gairebé durant tot el 
període és sobre temes relacionats amb l'ensenyament reglat, tot i que al 2015 
passa a ser el segon àmbit amb volum de consultes, baixant d'un 44% al 2012 a 
un 26% al 2015. 

● L'ensenyament no reglat passa de ser el 2n àmbit amb més consultes 
amb un 25% el 2012, a ocupar el 4t lloc el 2013 i el 3r el 2014 i 2015 (aquest any 
amb un 18,2%).  

● Lleure i cultura passa de ser el tercer àmbit amb més consultes el 2012 
amb un 15,6% a ser el primer àmbit més consultat al 2015 amb un 27,1% del 
total. 

● Respecte a les qüestions vinculades amb les beques, el 2012 era el 4t 
àmbit amb un 5%, el 2013 s'incrementa amb un 23% de consultes (2n lloc), per 
no trobar-se com a categoria de consultes el 2014 i aparèixer novament al 2015 
amb un 9,2% 

● L'àmbit de vida social i participació amb poques consultes relativament, 
sent el 2013 l'any amb més consultes percentuals amb un 8%. 

● Altres consultes més minoritàries en àmbits com: salut i viatge, formació 
per treballar, recursos per treballar, borsa de feina i altres. 
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Perfil d'usuari i usuària: 
 

● Durant els anys 2012 i 2013 el gruix d'alumnes majors de 16 anys és 
majoria amb un 71% en tots dos anys (CFGM, 2n i 1r de Batxillerat, 4t ESO), per 
anar baixant a un 57% el 2014 i un 60% el 2015, així doncs cada vegada 
consulten més els més joves de 16 anys. 

● En tots els anys consulten més les noies que els nois i sembla que la 
tendència és creixent. 

 
 
Comparativa Xarxa d'Atenció Informativa als Centres  de Secundària de Sant Boi, 
dades agregades als 5 instituts  
 
Comparativa anys 2012-2013-2014-2015 
 

● Cada vegada hi ha més dies d’atenció informativa als centres, excepte al 
2015 que ha disminuït. 

 
● L’any 2014 va ser l’any que més consultes va presentar amb un increment 

respecte als dos anys anteriors. Al 2015 han tornat a caure sense arribar als 
valors del 2012 i 2013. 

 
● El 2014 també va ser l’any que va presentar més usuaris/àries. 

 
● El 2014 i 2015 presenten les mitjanes de consultes/dia més elevades amb 

12,6 i 12,7 respectivament. 
 

● 2014 és l’any amb major ràtio d’usuaris/àries al dia amb 9 i 2013 el que 
menys amb 6. 

 
Comparativa dades agregades any 2014 
 

● Increment del nombre d'usuaris/àries i de consultes el 2014 tenint en 
compte que s'han fet 25 dies més d'atenció. 

 
● L'Institut Marianao és el que ha tingut major increment pel que fa a 

usuaris/àries, 206 més respecte a l'any anterior, per contra l'Institut Camps 
Blancs és el que ha presentat un menor increment d'usuaris/àries amb només 43 
més. Ítaca és el que ha tingut un increment més elevat en consultes, 203 més 
respecte a l'any anterior. I Camps Blancs és el que té un menor augment de 
consultes ja que incrementa només en 44. 

 
● Evolució entre el 2013 i 2014 positiva en nombre d'usuaris/àries i 

consultes en els 5 instituts. 
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● Dades agregades dels 5 instituts 2014: 41% d'atencions a nois / 59 % a 
noies. 

 
● Consultes agregades 5 instituts 2014: ensenyament reglat àmbit temàtic 

més consultat (41%), salut en segon lloc (20%), lleure el tercer (16%). 
 

● Percentatge d'usuaris/àries agregats en els 5 instituts, els alumnes de 2n 
de Batxillerat amb un 26% són els que fan més ús del servei, en segon lloc 
alumnes de 4t d'ESO amb un 25% i en tercer lloc els de 1r de Batxillerat amb un 
23,9%. 

 
● Xerrades a demanda. Rubió i Ors és l'institut que més xerrades sol·licita 

juntament amb Rafael Casanova. Camps Blancs no demanda cap xerrada i no 
mostra interès per l'oferta. 

 
● Valoració general de 2014, augment significatiu en usuaris/àries i 

consultes a tots els centres, es consideren com a motius la consolidació del 
servei i la confiança de l'alumnat. Destaca el creixement d'usuaris/àries i 
consultes en l'Ítaca i Marianao i el menor creixement a Camps Blancs. Dificultats 
per consolidar el Servei El Punt a l'Institut Camps Blancs. 

 
● Un total de 1.041 joves i 16 professors participants en les xerrades. 

 
 
Usuaris/àries i consultes agregada període 2012-2015 dels 5 Instituts: 
 
  2012 2013 2014 2015 

  Usuaris/àries  Consultes  Usuaris/àries  Consultes  Usuaris/àries  Consultes  Usuaris/àries  Consultes  
Marianao  90 151 156 291 362 449 159 309 

Rubió i Ors  302 188 293 147 415 264 227 380 
Rafael Casanova  303 456 262 368 380 499 278 473 

Ítaca  256 412 222 350 370 553 196 330 
Camps Blancs  142 231 121 208 164 252 213 292 
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Indicadors El Punt  
 
Servei d'Informació i Assessorament per a Joves  
 
Tendència a l'alça en nombre de consultes, l'any 2013 va ser l’any on es van produir 
més consultes que la resta d'anys.  

  2012 2013 2014 2015 

Consultes  13.946 17.072 14.048 14.796 
 
Elevat grau de satisfacció per part dels usuaris/àries, amb valors entorn al 9,3. 
 
Tendència creixent en nombre d'usuaris/àries. 

  2012 2013 2014 2015 

Usuaris/àries  6.688 7.147 8.019 8.307 
 
Disminució del nombre de consultes de l'assessoria jurídica laboral. 

  2012 2013 2014 2015 

Consultes  366 335 289 266 
 
Tendència creixent del nombre de visites al Blog de Joventut, tot i que el 2015 han 
baixat respecte el 2014. 

  2012 2013 2014 2015 

Visites Blog de Joventut  16.642 18.779 35.507 23.821 
 
Consolidació tant del nombre de consultes, com el d'usuaris/àries atesos/es al Punt 
Jove de Salut, tot i que l'any 2015 presenta un nombre una mica més baix. (Manca 
informació corresponent al 2014). 

  2012 2013 2014 2015 

Consultes  1.287 1.345 ? 1.265 
Usuaris/àries  464 511 ? 426 

 
Respecte al nombre d'usuaris/àries i consultes ateses al Servei d'Informació 
Descentralitzada als instituts, no s'observa una tendència clara a l'alça o a la baixa, ja 
que es van alternant valors més elevats o més baixos en funció de l'any observat.  
 
Respecte a l'Assistència Psicològica per a Joves: consolidació del nombre 
d'usuaris/àries i de consultes, si bé l'any 2013 va destacar la quantitat de consultes 
efectuades sent el doble que la resta d'anys. 
 

  2012 2013 2014 2015 

Usuaris/àries  62 116 105 113 
Consultes  485 1014 463 695 

 
Es troben 7 grans àmbits de consultes, on el nombre d'aquestes i la posició que cada 
àmbit ocupa durant els 4 anys observats va variant. 
 

✓ Ensenyament reglat, amb tendència a decréixer.  
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✓ Ensenyament no reglat, consolidació durant els 4 anys. 
✓ Recursos, formació i borsa per a la recerca de feina, consolidació 

durant els 4 anys. 
✓ Salut, consolidació amb certa caiguda el 2015. 
✓ Vida social i participativa, consolidació. 
✓ Beques, demandes amb tendència a l'alça, excepte el 2015 on es 

produeix una baixada. 
✓ Habitatge, consolidació el 2013, 2014 i 2015. 

 
Perfil d'usuari/ària SIJ El punt amb més noies que nois, amb valors sempre per sobre 
del 60% respecte a les noies. 

  2012 2013 2014 2015 

Noies  61,7% (4.128) 61,7% (4.410) 62,4% (5.004) 60,3% (5.012) 
Nois  38,3% (2.560) 38,3% (2.737) 37,6% (3.015) 39,7% (3.295) 

 
Canals d'accés, en tots els 4 anys es manté majoritàriament en format presencial, en 
segon lloc telefònicament i per últim mitjançant correu, Blog o Facebook. 
 
Visites al Blog / blogs més visitats / llocs més visitats: 
 

● 2012 assessoria d'estudis, Servei d'Informació Juvenil El Punt, notes de 
tall 2011, en concert a Sant Boi "Duo Kie", dones joves i treball. 

 
● 2013 nova edició de La Formació t'Obre Portes / Llocs més visitats: Servei 

d'Informació Juvenil El Punt, assessoria d'estudis, borsa jove de tallers, joves i 
treball, assessoria d'habitatge. 

 
● 2014 post més visitat: cursos de monitors gratuïts / Llocs més visitats: 

Servei d'Informació Juvenil El Punt, assessoria d'estudis. 
 

● 2015 blogs més visitats: saps quins cursos t'esperen?, subvencions i 
lloguer, beques per a joves. 
 

Assessoria de Mobilitat Internacional  
 
Certa tendència a decréixer des del 2013 tant en usuaris/àries, com en consultes. 
 

  2012 2013 2014 2015 

Noies  75 129  55 
Nois  97 133  102 

Usuaris/àries  172 262 185 157 
Consultes  454 1373 850 586 

 
Assessoria Psicològica per a Joves  
 
Consolidació del nombre d'usuaris/àries i tendència a la baixa en nombre de consultes 
des del 2013. 
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Major nombre de noies que de nois, durant el període 2012-2014, sempre s'ha superat 
el 67% d'atenció a noies.  
 
Assessoria Jurídica per a Joves  
 
S'observa un tendència molt lleu a la baixa en nombre d'usuaris/àries i de consultes 
des del 2013. 

  2012 2013 2014 2015 
Usuaris/àries  224 293 235 228 

Consultes  366 367 289 266 
 
Punt Jove de Salut  

  2012 2013 2014 2015 

Usuaris/àries  464 511  426 
Usuaris/àries activitats  330 576  619 

Consultes  1.287 1345  1.265 

 
Consolidació del nombre d'usuaris/àries i consultes, tot i una petita caiguda en nombre 
d'usuaris/àries el 2015. 
 
Cada vegada major nombre d'usuaris/àries d'activitats. 
 
Àmbit més demandat: salut sexual i reproductiva. 
 
Activitats i Tallers del Punt Jove de Salut: 
 

● Any 2012: 4 sessions Campanya sobre "El Bon Ús del Preservatiu" 
amb 100 joves, curs formació agents de salut amb 15 joves, representacions 
obra de teatre "Que Sí Vida" amb 205 alumnes. 

● Any 2013: 4 sessions "El Bon Ús del Preservatiu" amb 101 joves, 1 
representació obra "Que Sí Vida" amb 230 alumnes, 1 taller d'afectivitat i 
sexualitat per al PQPI, informàtica per Fundació Marianao amb 15 joves. 

● Any 2015: salut-sexualitat, 13 xerrades amb 276 alumnes, salut-
alimentació, 45 xerrades amb 111 alumnes, 2 obres de teatre "Ja N'hi Ha 
Prou" amb 215 alumnes. 

 
 
 




