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Annex 1. Model enquesta de la diagnosi del Pla Jove 
 

1. Sobre tu... 

1.1. Ens pots indicar quin és el teu gènere? 

 Masculí 

 Femení 

 Altres:   

 

1.2. Quin és el teu any de naixement? 

 

 

 

1.3. On vas néixer? 

 Catalunya 

 Resta d'Espanya 

 Estranger (Unió Europea) 

 Estranger (fora de la Unió Europea) 

1.4. Vius al Prat? 

 Sí 

 No 

1.5. Què estàs fent actualment? 

 Estudiant 

 Treballant 

 Estudiant i treballant 

 Sense estudiar ni treballar 

 

 

 

2.  Formació 

2.1. Quins estudis tens acabats? 

 No he finalitzat l'ESO 

 ESO 

 Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

 Cicle Formatiu de Grau Superior 
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 Estudis universitaris 

 Altres:  

 

2.2. Què estudies actualment? 

Contestar aquesta pregunta només si estàs estudiant 

 ESO 

 Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

 Cicle Formatiu de Grau Superior 

 Batxillerat 

 Estudis universitaris 

 Altres:  

 

2.3. Independentment de les decisions que hagis pres fins al moment en relació amb els estudis, ens podries dir 

quin nivell d'estudis t'agradaria arribar a tenir? 

 El que tinc actualment 

 ESO 

 Batxillerat 

 Cicle Formatiu de Grau Mitjà 

 Cicle Formatiu de Grau Superior 

 Grau universitari 

 Màster universitari 

 Doctorat 

 Altres  

 

2.4. Coneixes algun servei d'informació, orientació i assessorament sobre estudis al Prat? 

 Sí 

 No 

 

2.5. Quin/s? 

Contestar aquesta pregunta només si en coneixes algun 

 

2.6. Has buscat alguna vegada informació sobre els estudis que es poden fer? 
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 Sí 

 No 

2.7. Com t'has informat? 

 

Selecciona totes les que corresponguin: 

 Familiars (pare, mare, germans/es, tiets/es) 

 Amics/gues 

 Tutors/es 

 Coordinador/a pedagògic/a 

 Assessoria acadèmica i professional del Lloro 

 Internet 

 Punt mòbil del Lloro al meu institut 

 Servei d'educació 

 Altres:   

 

2.8. Curses algun estudi no reglat (curs formació, anglès, accés a estudis reglats, etc.)? 

 Sí 

 No 

2.9. De quin tipus? 

Contestar aquesta pregunta només si curses algun estudi no reglat 

 

Selecciona totes les que corresponguin: 

 Curs de formació ocupacional 

 Curs d'idiomes 

 Accés a estudis reglats / Escola d'adults 

 Altres  

 

2.10. Quins aspectes de l'àmbit formatiu caldria millorar? 

 

Selecciona totes les que corresponguin: 

 L'absentisme escolar 

 Beques i ajuts per a formació 

 Informació, assessorament i acompanyament en els itineraris formatius 

 La qualitat de l'ensenyament als instituts 

 L'aprofitament dels equipaments en horari no lectiu 
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 L'increment de l'oferta formativa 

 Sales d'estudi 

 Cap 

 Altres  

 

2.11. Escriu aquí qualsevol comentari que ens vulguis fer arribar sobre aspectes formatius.  

 

3. Ocupació 

 

3.1. Si no estàs estudiant ni treballant, quina és la teva situació? 

Contestar aquesta pregunta només si no estàs treballant ni estudiant 

 Busco feina i tinc prestació d'atur 

 Busco feina i no tinc prestació d'atur 

 Ara no treballo però normalment faig feines puntuals 

 Em dedico a les tasques de la llar 

 No treballo ni busco feina 

 Altres   

 

3.2. Coneixes el programa de Garantia Juvenil (el programa d'ocupació que t'ofereix una oferta laboral, unes 

pràctiques o una formació)? 

 Sí 

 No 

3.3. Estàs apuntat a la Garantia Juvenil? 

Contestar aquesta pregunta només si coneixes la Garantia Juvenil 

 Sí 

 No 

3.4. T'has assessorat o informat sobre temes de feina? 

 Sí 

 No 

3.5. De quins serveis o recursos has fet ús per a obtenir informació o assessorament? 

Contestar aquesta pregunta només si t’has assessorat o informat sobre temes de feina 

Selecciona totes les que corresponguin: 
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 Garantia Juvenil 

 El Lloro, Serveis de Joventut 

 Educadors de Medi Obert 

 Internet 

 Tutor/a 

 Familiars 

 Amics/gues 

 Centre de Promoció Econòmica (Servei Local Ocupació) 

 SOC 

 Altres  

 

3.6. Què consideres que es podria millorar des de l'Ajuntament en temes d'ocupació? 

Selecciona totes les que corresponguin: 

 Incidir en vincular ofertes de treball amb el meu nivell formatiu 

 La promoció de llocs de treball per a joves 

 Prioritzar la contractació de joves del Prat 

 Millorar la informació i l'assessorament dels joves per a trobar feina: servei d'orientació, borsa de treball, etc. 

 Incrementar el suport als joves emprenedors 

 Res 

 Altres  

 

3.7. Escriu aquí qualsevol comentari que ens vulguis fer arribar sobre temes d'ocupació. 
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4. Salut 

4.1. En relació amb el teu dia a dia, indica quant et preocupen cada un dels temes següents: 

 

  
Em preocupa molt 

Em preocupa una 

mica No em preocupa 

Sexualitats i Afectivitat 

(relacions sexuals i afectives, 

identitat de gènere, embarassos 

no desitjats, menstruació...) 

   

Consum de drogues (tabac, 

alcohol, cànnabis (porros), etc.)    

Ús constant de pantalles (mòbil, 

tablet, TV, consoles, etc.)    

Assetjament escolar (bullying), 

als centres educatius, per 

internet, etc. 
   

Gestió de les emocions (estrès, 

inseguretat, angoixa, 

autoestima, etc.) 
   

Alimentació i Imatge Personal 

(alimentació saludable, dietes, 

trastorns...) 
   

 

4.2. On o com t'has informat dels diferents aspectes comentats anteriorment? 

Selecciona totes les que corresponguin: 

 Al Lloro, Serveis de Joventut 

 Servei d’Informació sobre Sexualitat i Afectivitat (SISA) 

 Al centre de salut 

 Assessoria d’Orientació Personal 

 Amb els educadors/es de Medi Obert 

 Al punt mòbil del Lloro als instituts 

 Tutor/a 

 Internet 

 Amics/gues 

 Familiars 

 No m'he informat, però m'interessa 

 No m'interessa 
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 Altres   

 

5. Territori 

5.1. Coneixes El Lloro, Serveis de Joventut? 

 Sí 

 No 

5.2. Quins d'aquests programes o serveis coneixes, has fet servir, o en reps informació? 

 

  No el conec El conec L'he fet servir 

Suport a entitats i/o a grups 

no formals    

Tramitació de carnets juvenils 
   

Sales d'estudi 
   

Punt mòbil del Lloro als 

instituts    

Assessoria SISA, sexualitat i 

afectivitat    

Assessoria d'orientació 

acadèmica i professional    

Assessoria d'ocupació 
   

Assessoria mobilitat 

internacional    

Assessoria d'orientació 

personal    

Assessoria SPAI drogues 
   

Club Esport Jove 
   

Projecte Joves al Medi Obert 

(educadors/es als carrers)    

Beques d'ajuts als estudis 

superiors    

Tallers trimestrals als 

equipaments culturals    

Zona Jove 
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5.3. Pertanys a alguna entitat o col·lectiu? 

 

Selecciona totes les que corresponguin: 

 Esportiva (futbol, bàsquet, natació, etc.) 

 Cultural (diables, castellers, teatres, etc.) 

 D'educació en el lleure (esplai, agrupament escolta, etc.) 

 Política o social (entitat social, sindicat, partit polític, etc.) 

 Solidària o de cooperació 

 Religiosa 

 No participo a cap entitat o col·lectiu 

 Altres    

 

5.4. Consideres que al Prat es donen facilitats per a la participació dels i les joves als projectes on són protagonistes? 

 Sí 

 No 

5.5. Per què? 

 

5.6. Com t'assabentes de les activitats que es fan al Prat per a joves? 

 

Selecciona totes les que corresponguin: 

 Boca-orella 

 Facebook 

 Instagram 

 Web de Joves.prat 

 Educadors/es de Medi Obert 

 Revista El Prat 

 El Prat Ràdio 

 El Prat TV 

 Pàgina web de l'Ajuntament 

 Altres xarxes socials de l'Ajuntament 

 Altres:     
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5.7. Participes en el disseny i l’organització d’alguna activitat per a joves? 

 Sí 

 No 

5.8. Quina/es? 

Contestar aquesta pregunta només si participes en el disseny i organització d’activitats per a joves 

 

5.9. Per què? 

Contestar aquesta pregunta només si NO participes en el disseny i organització d’activitats per a joves 

 

5.10. En quines activitats o esdeveniments t'implicaries per preparar-les, organitzar-les, fer propostes, etc.? Per 

què? 

  

5.11. Què caldria millorar perquè els i les joves del Prat participin més? 

 

Selecciona totes les que corresponguin: 

 Potenciar actuacions participatives als instituts 

 Promoure la incorporació dels joves a les entitats 

 Potenciar els espais de treball col·laboratiu amb l'Ajuntament 

 Potenciar els equipaments per a joves i entitats 

 Millorar la formació en la participació 

 Altres:     

  

6. Oci i experimentació 

6.1. Què fas al teu temps lliure? 

 

Selecciona totes les que corresponguin: 

 Activitats formatives (música, idiomes, etc.) 

 Activitats esportives (futbol, bàsquet, senderisme, etc.) 
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 Activitats artístiques o culturals (cine, grup de música, teatre, dansa, tallers artístics, etc.) 

 Anar a l'esplai o cau 

 Oci nocturn (sopar, concerts, bar musical, disco, etc.) 

 Temps lliure sense activitat planificada (passejar, trobar-se amb els amics/gues, jugar, conversar, etc.) 

 Navegar per internet 

 Jugar amb l'ordinador o consoles 

 Compartir a les xarxes socials 

 Altres:     

 

6.2. On et trobes amb els teus amics? 

Selecciona totes les que corresponguin: 

 Places, carrers, etc. 

 Equipaments de la ciutat (biblioteca, centre cívic, equipament esportiu, etc.) 

 Locals d'entitats 

 Espais comercials (bars, terrasses, centres comercials, etc.) 

 A casa 

 Altres:     

 

6.3. Creus que falten espais/equipaments per a l'oci i punts de trobada al Prat? 

 Sí 

 No 

6.4. Quin/s? 

Contestar aquesta pregunta només si creus que falten espais/equipaments d’oci i punts de trobada 

 

6.5. Coneixes espais artístics o culturals de la ciutat? 

 Sí 

 No 

6.6. Quins? 
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6.7. Què caldria millorar en l'àmbit cultural i artístic del Prat? 

 

Selecciona totes les que corresponguin: 

 Millorar el suport a la creació, producció i difusió cultural i artística 

 Millorar la informació sobre recursos i activitats culturals a la ciutat 

 Facilitar l'accés dels i les joves a la cultura 

 Altres:     

 

6.8. Coneixes els Centres Esportius Municipals i les seves activitats? 

 Sí 

 No 

6.9. Quins centres esportius coneixes? 

 

6.10. Què trobes a faltar o pot millorar de l'oferta esportiva de la ciutat?  

7. Observacions i comentaris 

7.1. Per últim, aquí pots escriure allò que vulguis sobre la teva situació, sobre valoracions o propostes que consideris 

que no han quedat prou ben recollides a les preguntes.   
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Annex 2. Diagnosi del Pla Jove  
 

2.1. Anàlisi de la realitat Juvenil  

 

Conèixer el context en el qual viuen els i les joves del municipi del Prat de Llobregat és 

necessari per entendre les seves necessitats, aspiracions i problemàtiques, a la vegada que per 

desenvolupar i dissenyar programes a la mida d’aquestes. 

Tenint en compte les dades de caràcter demogràfic, social, econòmic, ocupacional i formatiu 

es realitzarà l’anàlisi del col·lectiu de persones joves del Prat de Llobregat. De la mateixa 

manera, per poder fer una mirada comparativa amb l’entorn més proper, sempre que ha estat 

possible s’ha incorporat les dades referents als i a les joves de la comarca (en els casos que no 

es disposa d’informació comarcal s’utilitzen les dades de la Província de Barcelona) i de 

Catalunya.  

En altra instància, en una ciutat de la mida del Prat de Llobregat no es pot fer referència a una 

única realitat juvenil. En trobem de múltiples i per fer una anàlisi acurat és positiu abordar-les 

totes. En conseqüència sempre que sigui possible es recullen les dades dels districtes de la 

ciutat, així doncs, desagregant les dades a nivell territorial s’aconsegueix una visió més 

concreta de les persones joves del municipi. 

La informació recollida es distribueix en diversos apartats, a través dels quals s’aborden àmbits 

que configuren la realitat de les persones joves. Primerament, estan recollides les dades 

relacionades amb l’estructura demogràfica del municipi (evolució de la població, piràmide de 

població, etc.), per passar després a focalitzar en les dades demogràfiques de la població jove 

del municipi, com per exemple l’Índex de Població Juvenil, la distribució de la població jove 

segons franges d’edat, l’evolució de la proporció de persones joves, etc. En segon lloc, també 

es recullen dades relacionades amb la nacionalitat i el naixement de les persones joves, així 

com amb el nivell d’instrucció, la taxa d’atur juvenil o altres situacions conjunturals que tenen 

una incidència directa sobre la vida i les perspectives de futur de les persones joves del 

municipi. Per últim, es hi ha una breu referència a la participació, concretada en el recull de les 

diverses entitats juvenils de la ciutat. Els diferents àmbits analitzats han de permetre construir 

una radiografia acurada de la realitat juvenil del territori.  

Amb l’objectiu d’assolir un coneixement acurat sobre la realitat dels i les joves del municipi, 

sempre que ha estat possible s’ha treballat amb les dades disponibles de l’IDESCAT i d’altres 

organismes de la Generalitat com el Departament d’Ensenyament. Tanmateix, quan les dades 

d’aquestes fonts han quedat obsoletes o no han permès realitzar un bon anàlisi, s’han usat 

altres fonts. Aquestes han sigut generalment l’INE i el programa Hermes de la Diputació de 

Barcelona.  
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El Prat de Llobregat compta amb una població de 64.199 habitants, situat a la comarca del Baix 

Llobregat amb capital a Sant Feliu de Llobregat. Situat al sud-est de la comarca, límit a llevant 

amb Barcelona (Zona Franca), al nord amb l’Hospitalet i Cornellà, al nord-oest amb Sant Boi i a 

ponent amb Viladecans. Al sud-oest el municipi limita amb el mar, alhora que ocupa una 

tercera part del Delta del Llobregat. 

Si s’observa la distribució de l’activitat econòmica del Prat de Llobregat segons sectors, es pot 

apreciar que els serveis constitueixen el 83,0% d’aquesta activitat. La indústria, amb més de 

l’8,0%, és el segon sector econòmic amb més pes. Per contra, l’agricultura és l’àmbit que 

representa una menor activitat econòmica. 

 

2.1.1 Sociodemogràfic , Els i les joves de El Prat de Llobregat  en 

xifres  

 

EVOLUCIÓ I ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓ AL MUNICIPI  

 

El Prat de Llobregat amb una població de 64.199 habitants és la quarta ciutat del Baix 

Llobregat, després de Castelldefels, Viladecans, Sant Boi de Llobregat i Cornellà de Llobregat.  

El Gràfic 1 mostra l’evolució proporcional de la població del Prat al llarg dels últims anys. 

També es mostra la comparativa amb altres àmbits territorials, com poden ser la comarca i el 

conjunt de Catalunya. El primer que es pot observar és que el Prat ha presentat un creixement 

molt moderat de població des de l’any 2000 fins al 2018 (últimes dades disponibles en el 

moment de redactar aquest Pla), si es compara amb la resta d’àmbits territorials analitzats. 

Així doncs, si bé el creixement de la població en els casos del Baix Llobregat i del conjunt de 

Catalunya són força similars, amb un creixement pròxim als 20 punts entre el període analitzat, 

en el cas del municipi estudiat es pot apreciar una lleugera tendència al creixement, però 

notablement menor, fins al punt de poder afirmar que el nombre d’habitants del Prat s’ha 

mantingut força constant en els darrers anys. 
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Gràfic 1. Evolució de la població, Comparativa (Índex 100=2000) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i del Padró municipal del Prat 

 

El Gràfic 2 mostra la piràmide de població de la ciutat, on s’hi pot observar la població del Prat 

de Llobregat distribuïda segons grup d’edat i sexe. La forma del gràfic indica que la major 

proporció d’habitants del municipi compta amb edats compreses entre els 30 i els 50 anys, 

amb la qual cosa la part central de la piràmide és la més ample, tenint forma de bulb. Per altra 

banda, s’aprecia una base i una punta més estretes. Tot i això, centrant-se en les persones 

joves, cal destacar que actualment hi ha un major nombre d’infants d’entre 5 i 9 anys que de 

joves, amb la qual cosa és possible que al llarg dels pròxims anys s’incrementi la quantitat de 

persones joves del municipi, un fenomen que s’ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar i 

aplicar les polítiques de joventut. 

Es pot observar que l’estructura de la població del Prat de Llobregat és força similar a la del 

conjunt de Catalunya. Possiblement, la principal diferència que es pot assenyalar és que la 

piràmide catalana compta amb una base i una punta lleugerament més amples que les del 

municipi, fet que fa que la piràmide del Prat tingui una forma de bulb més accentuada. 
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Gràfic 2. Piràmide població, El Prat de Llobregat 2018 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal del Prat 

 

 

Gràfic 3. Piràmide població, Catalunya 2018 

 

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

El Gràfic 4 mostra l’Índex de dependència juvenil, és a dir, el percentatge de persones d’entre 

0 i 15 anys en relació al total de població potencialment activa (població d’entre 16 i 64 anys). 

Com es pot observar, la proporció de pratencs i pratenques infants i joves no actius (0-15 anys) 

s’ha incrementat de forma lleugera però continuada al llarg dels últims anys, passant de 

representar el 20,5% l’any 2000, al 23,8% el 2018. Aquest fet és degut a un doble fenomen: per 
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una banda, el progressiu envelliment de la població, que implica que més persones abandonen 

l’edat en la que poden treballar i, per l’altre, l’increment de la població infantil. Per tant, al 

llarg dels últims anys el nombre de gent gran i el nombre d’infants s’ha incrementat, propiciant 

que hi hagi un menor percentatge de població activa i, per tant, un increment de l’Índex de 

dependència juvenil.   

L’evolució de l’Índex de dependència juvenil al Prat de Llobregat és molt similar a la del Baix 

Llobregat i a la del conjunt de Catalunya, mostrant un moderat creixement, que sobretot 

s’accelera des del 2008 fins a l’actualitat.  

  

Gràfic 4. Evolució de l’Índex de dependència juvenil a el Prat (Proporció de població d’entre 0 

i 15 en relació al total de població d’entre 16 i 64 anys) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i del Padró municipal del Prat 

 

L’Índex d’envelliment del municipi ha experimentat una evolució força estable en els últims 

anys. Al Gràfic 5 s’observa com al Prat de Llobregat s’ha produït un augment sostingut des del 

2000 fins al 2018. Si a principis de segle l’Índex d’envelliment se situava en un 80,8% al 

municipi, al 2018 va arribar fins als 119,7%. 

Al Baix Llobregat i a Catalunya la tendència es lleugerament diferent. La comarca barcelonina 

experimenta un augment de l’envelliment entre el 2000 (60,6%) fins al 2002 (85,9%). A partir 

d’aquell any es produeix un breu descens, tendència que s’invertirà a mitjans del 2006 per 

tornar a augmentar lentament. A Catalunya la tendència és força similar a la del Baix 

Llobregat, tot i que, en xifres generals, trobem una població molt més envellida. El fre en 

l’envelliment a nivell de comarca i Catalunya a mitjans de l’any 2000 va ser causat per la 

immigració rebuda durant la passada dècada, que va aportar nombrosa població jove.  
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Les últimes dades mostren com El Prat segueix una dinàmica d’envelliment bastant semblant a 

Catalunya i finalment al Baix Llobregat trobem una població molt menys envellida. 

 

Gràfic 5. Evolució de l’Índex d’envelliment. Comparativa* 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i del Padró Municipal del Prat 

 

*Nota metodològica 

100% = Hi ha la mateixa població tant en el grup de joves com en el de grans  

>100% = Hi ha més població en el grup de grans que en el grup de joves, per tant, hi haurà 
més envelliment conforme el número sigui més elevat  

<100% = Hi ha més població en el grup de joves que en el grup de grans, per tant, hi haurà 
menys envelliment conforme el número sigui més petit  
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Evolució i estructura de la població jove al municipi  

 

El 14,6% dels pratencs i les pratenques són joves d’entre 15 i 29 anys. Es tracta d’una xifra 

similar a la que es pot trobar al Baix Llobregat (14,7%, any 2017) i a Catalunya (15,3%).   

A continuació es mostra l’evolució del percentatge de Població Juvenil, és a dir la població de 

15 a 29 anys en relació al total de població, a diferencia de l’Índex de Dependència Juvenil, 

aquest índex mesura el volum de població jove sobre el total poblacional. 

Tal com indica el Gràfic 6, el percentatge de població jove no ha deixat de disminuir al llarg 

dels últims quinze anys. Així doncs, els i les joves del Prat han passat de constituir el 26,3% de 

la població l’any 2000 fins a l’actual 14,6%. Al Baix Llobregat i a Catalunya s’han produït 

fenòmens similars on existia entre un 24% i un 22% de població l’any 2000 fins a les actuals 

xifres pròximes al 15%.  

Aquesta tendència general de decreixement és fruit de la sortida de l’etapa juvenil de les 

cohorts més plenes de la història (generació Baby-boom), fet que també explica la gran 

concentració de població en les franges d’edat intermèdies, com hem vist a la piràmide de 

població.  

 

Gràfic 6. Evolució % Població Juvenil, Comparativa (de 15 a 29 anys) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i del Padró Municipal del Prat 
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Si s’amplia la franja d’edat de les persones joves des dels 12 anys fins als 34 anys (Gràfic 7), es 

pot veure veure com la proporció de joves del Prat incrementa fins al 24,0% al 2018). Tot i 

això, la tendència es manté a la baixa de manera pràcticament ininterrompuda des de l’any 

2000. En xifres absolutes, el total de joves també decau dels 24.110 fins als 15.388. El mateix 

fenomen es repeteix al Baix Llobregat i a tota Catalunya, des de l’any 2000 l’evolució ha sigut 

de disminució en la població juvenil. 

 

Gràfic 7. Evolució % Població Juvenil, comparativa (de 12 a 34 anys) 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i del Padró Municipal del Prat 

 

La distribució de la població jove entre les diferents franges d’edat analitzades és força 

equitativa. Així doncs, la franges de 12 a 14 i 15 a 17 anys agrupen el 12,6% i el 19,7% dels 

joves, el 19% es troben en la franja 18-24 anys i el 22,3% tenen entre 25 i 29 anys. Per últim, 

un 26,5% de les persones joves tenen edats compreses entre els 30 i els 34 anys. 

Les xifres del Baix Llobregat i de Catalunya ofereixen proporcions en tots els casos molt 

similars a les del Prat. 
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Taula 1. Distribució de la població juvenil, Comparativa 2017-2018 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT i del Padró Municipal del Prat 

 

Si es traslladen les dades de la Taula 1 a una piràmide de població com la del Gràfic 8 s’observa 

una distribució entre franges desigual. És destacable que la franja dels 30 als 34 anys és la que 

agrupa un nombre més elevat de joves (4.077 entre homes i dones), una xifra que es va 

disminuint a mesura que es redueix l’edat, generant una figura de piràmide invertida, només 

interrompuda en la franja de 15 a 19 anys, que mostra unes xifres lleugerament superiors a les 

de la franja immediatament superior (20-24 anys).  

Gràfic 8. Piràmide població jove, El Prat de Llobregat, 2018 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal del Prat 
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 El Prat de Llobregat  

(2018) 

Baix Llobregat 

(2017) 

Catalunya 

(2017) 

De 12 a 14 anys 12,6% 14,2% 12,5% 

De 15 a 17 anys  19,7% 20,7% 19,3% 

De 18 a 24 anys  19,0% 19,1% 19,6% 

De 25 a 29 anys 22,3% 20,6% 22,2% 

De 30 a 34 anys 26,5% 25,4% 26,4% 

Total  15.388 197.452 1.869.878 

Índex joventut 24,0% 24,3% 24,7% 
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Població jove als districtes del Prat 

La distribució de la població jove als diversos districtes del municipi és força igualada. En 
aquest sentit, cada districte agrupa aproximadament entre un 22% i un 27% de la població 
jove.  

El Districte que compta amb una major proporció de joves entre la seva població és el 4, amb 
gairebé un 27% de població juvenil. Per contra, el Districte 2 és el que disposa d’un menor 
percentatge de persones joves, amb un 22,5%. 

Taula 2. Joves Districte 1 segons grup d’edat. El Prat de Llobregat 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal del Prat 

 

Taula 3. Joves Districte 2 segons grup d’edat. El Prat de Llobregat 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal del Prat 

 

Taula 4. Joves Districte 3 segons grup d’edat. El Prat de Llobregat 2016  

 Total % sobre total 
població jove 

% sobre total població 
del Districte 

De 12 a 14 anys 241 12,2% 2,9% 

De 15 a 19 anys 365 18,5% 4,3% 

De 20 a 24 anys 404 20,5% 4,8% 

De 25 a 29 anys 446 22,6% 5,3% 

De 30 a 34 anys 514 26,1% 6,1% 

Total 1.970 100% 23,3% 

 Total % sobre total 
població jove 

% sobre total població 
del Districte 

De 12 a 14 anys 345 11,9% 2,7% 

De 15 a 19 anys 602 20,8% 4,7% 

De 20 a 24 anys 574 19,9% 4,5% 

De 25 a 29 anys 635 22,0% 4,9% 

De 30 a 34 anys 734 25,4% 5,7% 

Total 2.890 100% 22,5% 

 Total  % sobre total 
població jove  

% sobre total població del 
Districte 

De 12 a 14 anys 639 13,1% 3,2% 

De 15 a 19 anys
 
 966 19,7% 4,8% 
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Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal del Prat 

Taula 5. Joves Districte 4 segons grup d’edat. El Prat de Llobregat 2018 

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal del Prat 

 

Taula 6. Joves Districte 5 segons grup d’edat. El Prat de Llobregat 2018  

  

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal del Prat 

 

 

Naturalesa de la població  

L’estudi del fenomen migratori és imprescindible per a comprendre la composició de la 

població catalana actual. En aquest sentit, s’ha considerat pertinent analitzar l’evolució del 

flux migratori de la ciutat al llarg dels últims anys. També s’han recollit les dades de la 

població jove amb nacionalitat estrangera i nascuda a l’estranger.   

De 20 a 24 anys
 
 931 19,0% 4,6% 

De 25 a 29 anys
 
 1.096 22,4% 5,4% 

De 30 a 34 anys
 
 1.261 25,8% 6,2% 

Total  4.893 100% 24,2% 

 Total  % sobre total 
població jove  

% sobre total població del 
Districte 

De 12 a 14 anys 290 13,4% 3,6% 

De 15 a 19 anys
 
 436 20,2% 5,4% 

De 20 a 24 anys
 
 384 17,8% 4,8% 

De 25 a 29 anys
 
 490 22,7% 6,0% 

De 30 a 34 anys
 
 563 26,0% 7,0% 

Total  2.163 100% 26,8% 

 Total  % sobre total 
població jove  

% sobre total població del 
Districte 

De 12 a 14 anys 419 12,1% 2,9% 

De 15 a 19 anys
 
 655 18,9% 4,5% 

De 20 a 24 anys
 
 631 18,2% 4,3% 

De 25 a 29 anys
 
 762 21,9% 5,2% 

De 30 a 34 anys
 
 1.005 28,9% 6,9% 

Total 3.472 100% 23,8% 
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És important treballar amb les xifres d’aquest últim col·lectiu, el de la població nascuda a 

l’estranger, ja que, independentment de la seva nacionalitat actual, en molts casos disposen 

d’un bagatge cultural i social diferent al de les persones nascudes a Catalunya, amb la qual 

cosa sovint es requereixen actuacions i polítiques específiques per a aquests grups de joves.  

Examinant el Gràfic 9, entre l’any 2005 i el 2008, la ciutat del Prat de Llobregat va 

experimentar un creixement en el saldo migratori, arribant-se a situar fins als 312 en positiu 

l’any 2008. A partir d’aquest any comença una tendència irregular d’augment i descensos, 

però que en general fan ser la ciutat emissora d’emigrants. Cal remarcar que a partir del 2013 

torna a experimentar un augment significatiu i, encara que al 2016 es desinfla, queda en 350 

positius.  

Si es fa referència al saldo migratori intern es pot discernir que ens els últims anys ha tendit al 

creixement, encara que de 2008 al 2010 i del 2012 al 2013 va experimentar algun descens. 

D’altra banda, el saldo migratori extern va caure de forma continuada entre 2005 i 2009, per 

després seguir una tendència irregular que acaba amb un període d’augment que finalment 

s’estanca al 2016 amb 246. 

 

Gràfic 9. Evolució del saldo migratori intern, extern i total del Prat de Llobregat 

 

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

 

 A la Taula 7 es reflecteix que el 17,0% dels joves del Prat de Llobregat ha nascut a l’estranger, 

mentre que el 12,3% disposa de nacionalitat estrangera. Aquest fenomen es produeix perquè 

un part de les persones nascudes a l’estranger ha obtingut la nacionalitat espanyola. Aquestes 

dades se situen lleugerament per sot de la comarca del Baix Llobregat, i més allunyades de la 

realitat a tota Catalunya.                                        
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Taula 7. Població jove (10-34 anys) nascuda a l’estranger i població jove de nacionalitat 

estrangera, Comparativa 2017 

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

 

El 35,8% del total de persones joves estrangeres tenen entre 30 i 34 anys, mentre que un altre 

27,4% compten amb edats compreses entre els 25 i els 29 anys.  Per contra, únicament el 6,2% 

de les persones joves amb nacionalitat estrangera tenen entre 12 i 14 anys. 

El conjunt de joves estrangers, constitueix el 13% del conjunt de la població jove del Prat (una 

xifra lleugerament superior al 12,3% de la taula anterior, una diferència donada pel fet que en 

aquest cas s’ha pogut segregar la franja d’edat de 12 a 14 anys, i en el cas de la Taula 7 no ha 

estat possible ja que s’havia de fer la comparativa amb el % de joves nascuts a l’estranger, 

dada que a les fonts oficials només apareix segregada per grups quinquennals, i no any per 

any). 

 

Taula 8. Població jove de nacionalitat estrangera segons grup d’edat, El Prat de Llobregat, 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

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

L’evolució de la població estrangera al llarg dels últims anys també és un element que cal 

tenir en compte per comprendre el procés migratori que s’ha viscut en els últims anys i quines 

seran les perspectives en el futur. 

Així doncs, El Prat de Llobregat va experimentar un creixement sostingut i pronunciat de 

immigració que té el seu pic al 2008 on va arribar fins al 17,2%. A partir de llavors, la 

tendència s’ha invertit i la població jove de nacionalitat estrangera ha decrescut de forma 

gairebé ininterrompuda fins a situar-se en 12,3% de l’any 2017. La tendència és molt similar al 

 El Prat de Llobregat Baix Llobregat Catalunya 

Nascuda  a l’estranger  2.847 40.233 523.804 

%           17,0%              24,1%               25,7% 

Nacionalitat estrangera  2.067 28.717 426.787 

%           12,3%              13,2%           20,8% 

 Total % 

De 12 a 14 anys  125 6,2% 

De 15 a 19 anys  224 11,1% 

De 20 a 24 anys  393 19,5% 

De 25 a 29 anys  551 27,4% 

De 30 a 34 anys  721 35,8% 

Total  2.014 13,0% 



PLA JOVE EL PRAT 2018-2023 

  

 

 
27 

Baix Llobregat i a Catalunya en el seu conjunt, encara que els dos s’han situat sempre en 

proporcions més altes que el municipi. El decreixement de la població estrangera a la comarca 

i a la comunitat autònoma comença una mica més tard, el 2010, però experimenta el mateix 

procés de decreixement. Aquest fenomen està relacionat amb la crisi econòmica que va 

comportar la frenada en l’arribada de nouvinguts i alhora que molts estrangers tornessin als 

seus països d’origen. 

 

Gràfic 10. Evolució de la població jove (10-34 anys) de nacionalitat estrangera. Comparativa 

 

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

Si es fa referència a la regió d’origen dels i de les joves estrangeres del Prat de Llobregat, 

s’observa que les persones joves procedents de l’Àfrica suposen més del 30% dels joves 

estrangers. En segon lloc trobem les persones procedents de països de la resta de la Unió 

Europea (23,9% de les persones estrangeres) i els i les joves procedents d’Amèrica del Sud 

(17,3%). Les persones provinents d’Àsia i Oceania també constitueixen una proporció 

important dels i de les joves d’origen estranger (17%) En posicions menys destacades se situen 

les nacionalitats d’altres països d’Europa (fora de la UE) i d’Amèrica del Nord i Central.  
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Gràfic 11. Població jove amb nacionalitat estrangera, segons regió d’origen. El Prat de 

Llobregat, 2011 

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

 

Nivell d’instrucció de la població  

 

La major part de la població del Prat de Llobregat compta amb estudis de segon grau (61,2%), 

alhora la proporció referent als estudis de tercer grau també és significativa, arribant al 11%. 

Aquestes dades són força semblants a les de la Província de Barcelona i de Catalunya, si bé en 

aquests casos la proporció de persones amb estudis de tercer grau és molt superior, situant-se 

entorn el 20%. 

Taula 9. Població de 16 anys i més segons nivell d’instrucció. Comparativa 2011 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

S’observa que entre la població jove d’entre 16 i 34 anys, la distribució no canvia 

excessivament, si bé en el cas del Prat de Llobregat s’observa que la proporció de joves amb 

estudis de segon grau s’ubica en un 75%, mentre que en la resta d’àmbits es troba entre el 

64% i el 65%. En el cas dels estudis universitaris, la xifra a la ciutat és del 15,9%, mentre que a 

la Província de Barcelona és del 26,2% i a Catalunya del 24,7%. 

 

 El Prat de Llobregat Província de Barcelona Catalunya 

Sense titulació  12,4% 10,1% 10,0% 

Primer grau  13,8% 12,8% 13,4% 

Segon grau  61,2% 55,4% 56,2% 

Tercer grau  11,0% 21,6% 20,3% 

Total  52.370 4.577.982 6.223.448 
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Gràfic 12. Població jove (16-34 anys) segons nivell d’instrucció. Comparativa 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: 

Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT 

De nou, la major part de les persones d’entre 30 i 34 anys disposen d’estudis de segon  grau, la 

xifra al Prat se situa en un 70,0%. En segon lloc es troben els joves amb estudis de tercer grau 

amb un 22,4%, i en últimes posicions trobem les persones amb titulació de primer grau (4,9%) 

i sense titulació (sense dades disponibles). 

Les xifres són lleugerament similar a l’àmbit de comarca i a Catalunya. No obstant, en aquests 

dos últims àmbits la proporció de joves de 30 a 34 amb estudis de tercer grau és superior, en 

especial a Barcelona on supera el 35%.   

 

Taula 10. Població de 30 a 34 anys. Per nivell d’instrucció. Comparativa, 2011* 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 El Prat de 
Llobregat 

Província de 
Barcelona 

Catalunya 

Sense titulació  -- 2,2% 2,7% 

Primer grau  4,9% 5,2% 5,9% 

Segon grau 70,0% 56,6% 57,9% 

Tercer grau 22,4% 35,9% 33,6% 

Total 5.436 474.591 646.484 

0 
7,0% 

75,0% 

16,0% 

2,3% 
6,8% 

64,5% 

26,3% 

2,7% 
7,5% 

65,0% 

24,7% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

Sense titulació Primer grau Segon grau Tercer grau 

%
 

El Prat  Província Barcelona Catalunya 



PLA JOVE EL PRAT 2018-2023 

  

 

 
30 

La finalització de l’etapa obligatòria  

 

Segons el Sistema d’indicadors sobre la joventut a Catalunya, “el moment de la finalització de 

l’ESO és un dels primers punts d’inflexió (si no el primer) dels itineraris que els i les joves 

poden seguir en la seva transició cap a la vida adulta. El nivell i la distribució (per sexe i 

territori) de la ruptura o continuïtat entre ensenyament obligatori i post obligatori atribuïble a 

l’anomenat fracàs escolar hauria d’esdevenir un punt d’atenció prioritari de la política 

educativa”. 

Segons la Taula 11, la proporció d’alumnes de 4t d’ESO avaluats al Prat de Llobregat és del 

93,3% del total d’alumnes matriculats, una xifra lleugerament inferior a la del Baix Llobregat i 

Catalunya. Això fa apreciar un abandonament del 6,7% dels estudiants de secundària. 

Del total de persones avaluades del Prat de Llobregat el 82,5% es van graduar. En aquest cas, 

es tracta un altre cop d’una xifra inferior als altres dos àmbits territorials. 

 

 Taula 11. Alumnat 4rt d’ESO, comparativa curs 2016-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament d’Ensenyament, Generalitat de Catalunya 

**Alumnat graduat: sobre total avaluat 

 

Mercat laboral  

 

L’evolució de l’atur registrat mostra quin ha estat el desenvolupament de la taxa d’atur juvenil 

al llarg dels últims anys i pot ajudar a desenvolupar un pronòstic del seu desenvolupament 

futur. Així doncs, al Gràfic 13 l’atur entre els joves d’entre 16 i 34 anys creix entre el 2008 i el 

2009, per després seguir una tendència irregular, tot i que en línies generals es redueix 

progressivament fins al 2017. La tendència es força similar entre els joves de 25 a 34, encara 

que aquests sempre obtenen una proporció més baixa. 

 

 El Prat de 
Llobregat 

Baix Llobregat Catalunya 

Alumnat matriculat  553 7.621 69.952 

Alumnat avaluat  516 7.150 66.681 

%  93,3% 94,2% 95,3% 

Alumnat graduat  426 6.209 58.496 

%**  82,5% 87,7% 87,7% 
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Gràfic 13. Taxa d'atur registrat. Població d'entre 16 i 34 anys El Prat de Llobregat 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del programa Hermes, Diputació de Barcelona 

 

La taxa d’atur registrat només ens mostra el % de joves aturats que estan registrats al SOC. No 

obstant això, moltes persones joves, malgrat estar cercant feina, no s’inscriuen als serveis 

d’ocupació, amb la qual cosa les dades presentades a l’anterior gràfic, si bé poden ser 

orientatives, no són exactes. 

El Gràfic 14 mostra la relació entre la població jove demandant d’ocupació sobre el total de 

població activa jove (demandants d’ocupació + afiliats a la Seguretat social). En aquest cas es 

pot apreciar una tendència a la baixa de la proporció de demandants d’ocupació, que al Prat 

passen de representar el 20% de les persones joves actives el març del 2016 al 16,3% durant el 

març del 2018. Cal mencionar, però, que aquesta tendència a la baixa no ha estat 

ininterrompuda, doncs es poden observar repunts de creixement temporal, sobretot a les 

dades recollides als mesos de març i desembre del període analitzat. 

En el cas de la resta d’àmbits territorials, la tendència és similar, si bé la proporció de joves 

demandants d’ocupació ha estat sempre més baixa que al Prat al llarg dels darrers anys.  

Aquesta és, de nou, una aproximació al % real d’aturats joves del Prat, ja que els demandants 

d’ocupació són totes aquelles persones registrades al SOC, tant aquelles que es troben en 

situació d’atur, com aquelles que estan treballant però volen canviar de feina. No hi ha dades 

actualitzades sobre el nombre de persones joves del Prat que es troben en situació d’atur però 

no estan registrades. 
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Gràfic 14. % de joves (16-30 anys) demandants d’ocupació sobre el total de joves actius. 

Comparativa  

 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal del Prat 

 

La Taula 12 apunta que el sector dels serveis és el que compta amb un major pes econòmic al 

municipi, superant el 80% de l’economia local. En segon lloc, es troba la indústria amb un 8,7 i 

de ben a prop la construcció amb un 8,1%. L’agricultura no té cap pes dins l’economia 

municipi. Les dades al Baix Llobregat i a Catalunya apunten també cap a economies centrades 

en el sector terciari. 

 

Taula 12. Activitat econòmica. Comparativa 2017 

 El Prat de 
Llobregat 

Baix Llobregat Província de Barcelona 

Agricultura  0,0% 0,2% 0,4% 

Indústria  8,7% 12,2% 10,2% 

Construcció   8,1% 10,4% 8,2% 

Serveis  83,0% 77,3% 81,1% 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades d’Hermes, Diputació de Barcelona 
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Altres indicadors conjunturals  

Habitatge  

A la ciutat del Prat de Llobregat existeixen un total de 27.081 habitatges, dels quals un 89,5 

són principals. Dels habitatges restants, l’1,9% són secundaris, mentre que hi ha un 10,9% 

d’habitatges buits. Al Baix Llobregat, les xifres són força pròximes, encara que el nombre 

d’habitatges secundaris és lleugerament més elevada (5,6%). No obstant, al conjunt de 

Catalunya s’hi poden trobar algunes diferencies: la proporció d’habitatges principals es redueix 

uns 10 punts percentuals, en conseqüència augmenten els habitatges buits (11,6%), i en 

especial els secundaris (8,9%). 

Taula 13. Habitatges familiars. Comparativa, 2011 

 

 

 

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

 

Renda  

La Renda Familiar Bàsica Disponible al municipi se situa als 17.500 per habitant. Es tracta d’una 

xifra lleugerament superior a la que es pot observar al Baix Llobregat i al conjunt de Catalunya.  

 

Taula 14. Renda Familiar Disponible (milers d’€). Comparativa 2015 

 

 

 

 

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

 

 

 

 Principals Secundaris Buits 

El Prat de Llobregat  89,5% 1,9% 8,48% 

Baix Llobregat  85,4% 5,6% 8,9% 

 Principals Secundaris Buits 

El Prat de Llobregat  89,5% 1,9% 8,48% 

Baix Llobregat  85,4% 5,6% 8,9% 

Catalunya 76,2% 12,1% 11,6% 

 Total Per 
habitant 

Índex 

Catalunya 

El Prat de Llobregat  1.087.682  17,5  106,1  

Baix Llobregat  13.779.761  17  104,9  

Catalunya 125.050.246  16,8  100  
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2.1.2. Una visió qualitativa: resultats taules participatives i 

enquesta  

 

La participació de les persones joves és un element imprescindible per tal d’analitzar i 

comprendre les diverses dimensions de la realitat juvenil i per a recollir tota aquella informació 

subjectiva, basada en la pròpia experiència, que no es pot obtenir a través de les estadístiques.  

És per aquest motiu que s’ha considerat important generar un seguit d’espais des d’on les 

persones joves del municipi tinguessin l’oportunitat d’expressar el seu punt de vista sobre els 

diversos àmbits que configuren aquest nou Pla Jove.  

Concretament, s’han dut a terme un total de 7 sessions participatives, les quals han comptat 

amb l’assistència de persones joves amb perfils molt diversos, fet que ha possibilitat el recull 

de punts de vista i realitats diferents. A més, la informació aportada pels i les joves s’ha volgut 

complementar amb la que ens han aportat els professionals del Servei de Joventut i de la resta 

de serveis del municipi que treballen amb joves.  

A banda de ser-nos útil com a eina de recull d’informació, aquest procés també ens ha servit 

per a donar a conèixer el Pla Jove i el plantejament d’aquest, per una banda, i per a fomentar 

l’hàbit participatiu entre els i les joves, per l’altre. En aquest sentit, és important assenyalar la 

necessitat de dotar de continuïtat aquesta participació, tant durant la fase de diagnosi del Pla, 

com de disseny i d’implementació posterior. De la mateixa manera, esdevé molt important dur 

a terme un retorn dels resultats de la participació, amb l’objectiu de donar a conèixer quins 

han estat els resultats del procés participatiu i com aquests han estat incorporats al document 

del Pla.  

 Les sessions de participació presencial, s’han dut a terme amb la voluntat de treballar els 

següents aspectes: 

 

 La validació del plantejament de la diagnosi 

 L’anàlisi de la realitat juvenil 

 La difusió de propi Pla Jove 

 La dinamització de la participació juvenil 

 

En aquest apartat,es farà una anàlisi de les principals aportacions recollides al llarg de les 

sessions participatives, fent especial esment a aquelles que s’han mencionat amb una major 

freqüència i les que han estat prioritzades en aquestes trobades. Per altra banda, i amb 

l’objectiu d’aprofundir en els temes treballats, cada un dels debats s’ha centrat en alguns dels 

àmbits del Pla, evitant així que les sessions es sobrecarreguessin amb masses temes de debat i 

adaptant les temàtiques al perfil i edat de les persones participants. Les taules de debat 

realitzades han estat: 
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60 

Joves 

1) Educació (17/04/2018) 

2) Oci i espais joves (24/04/2018) 

 3) Entitats i teixit associatiu (25/04/2018) 

 4) Ocupació habitatge (26/04/2018) 

 5) Oci i experimentació (10/05/2018) 

 6) Creació i art (09/05/2018) 

 7) Educació (08/05/2018)  

 

A través d’aquests 7 grups s’han treballat tots els àmbits associats als eixos 

d’Autonomia i Oci i Experimentació. Per altra banda, en totes les sessions 

s’han abordat qüestions vinculades a l’eix de Ciutadania, considerant-lo 

com un eix transversal que calia treballar amb joves de tots els perfils i 

edats. En total, han estat al voltant de 60 joves els participants de les 

diverses sessions presencials realitzades al llarg de la diagnosi del Pla.  

 

PRINCIPALS CONCLUSIONS DE LES SESSIONS PARTICIPATIVES AMB 

PERSONES JOVES 

Per tal de fer operativa l’anàlisi de les sessions participatives, els resultats s’han agrupat en les 

següents taules, independentment de la sessió on s’hagi realitzat cada una de les aportacions, 

amb la finalitat d’obtenir una visió global de les necessitats i problemàtiques recollides.  

En cada una de les taules s’hi pot trobar un resum de les principals idees plantejades per cada 

un dels àmbits. No es tracta d’un recull d’intervencions literals, si no un recull de les principals 

aportacions, sent destacades en taronja les que s’han marcat com a prioritàries i que 

posteriorment  han estat recollides en una segona taula. 

 

 

Taula 15. Eix Autonomia - Necessitats i/o problemàtiques 

Àmbit 
d'actuació Idea força  Necessitat o problemàtica 

Ed
u

ca
ci

ó
 

Ampliació i 
adequació de les 

zones d'estudi 

Reparació dels ordinadors portàtils i millora de la connexió wifi 

Creació de més sales d'estudi i millora de la capacitat de les existents 

Foment d'un ús adequat de les zones d'estudi: persones que generen molèsties, parlen 
en veu alta, etc.  

Ampliació dels horaris dels professionals de reforç en aquests espais 



PLA JOVE EL PRAT 2018-2023 

  

 

 
36 

Èxit educatiu 

Poca motivació d'algunes persones joves a l'hora de continuar els estudis 

Dificultats per compaginar l'activitat formativa i la feina 

El fracàs escolar es percep com una problemàtica que cal tenir en compte a la ciutat 

Millora de l'oferta 
formativa 

Falta de formació artística a la ciutat: arts escèniques, arts plàstiques 

Poca oferta formativa de Grau Mitjà i Grau Superior a la ciutat. Actualment molt 
centrada en l’hostaleria i el turisme. 

Suport a l'estudi Poques beques d'estudi per a universitat 

O
cu

p
ac

ió
 Dificultats d'accés 

al mercat laboral i 
precarietat 

Greu problema d'accés al mercat laboral per part de les persones joves. Molt pocs llocs 
de treball per a persones joves. 

Especial problemàtica d'accés al mercat laboral i precarietat entre els joves 'sense 
papers' 

Joves treballadors en situació de precarietat laboral (temporalitat, sous baixos, 
inestabilitat, treball sense contracte, incompliment de contracte, etc.) 

Oportunitats laborals per a joves focalitzades en els sectors de l’hostaleria, la logística i 
l'atenció al públic.  

Contradicció entre experiència i treball: joves sense experiència no troben feina i sense 
feina no adquireixen experiència.  

Garantia juvenil: procés complex i lent, falta d'informació, moltes persones joves que hi 
podrien estar interessades no coneixen el projecte.  

Actualment tenir més formació no garanteix l'accés al mercat laboral.  

Millora de l'orientació i l'assessorament en matèria de drets laborals. Moltes persones 
joves no coneixen els seus drets.  

Recursos per a 
polítiques 
d'ocupació 

Algunes administracions, com la Diputació, destinen pocs recursos al foment de 
l'ocupació.  

H
ab

it
at

ge
 

Dificultats en la 
compra o lloguer 

d'habitatge 

No hi ha facilitats ni ajudes suficients pels joves per a facilitar l'accés a l'habitatge de 
lloguer.  

En general, els lloguers són massa cars. Al llarg dels darrers anys s'ha produït un 
increment del preu del lloguer.  

Manca d'oferta d'habitatge de protecció oficial. 

Tr
an

sp
o

rt
 

Elevat preu del 
transport El preu del bus interurbà és excessivament car per a les persones joves. 

Ampliació del 
servei 

Necessitat de transport públic nocturn a la platja, així com una major freqüència de 
busos durant el dia.  

Sa
lu

t 

-- 

Cal potenciar els punts mòbils per a treballar temes de sexualitat, drogues, etc.  

 

          Necessitat / problemàtica assenyalada com a prioritària pels participants de les sessions 
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Taula 16. Eix Oci i Experimentació - Necessitats i/o problemàtiques  

Àmbit 
d'actuació Idea força  Necessitat o problemàtica 

A
ss

o
ci

ac
io

n
is

m
e

 

Millora de la 
formació i 

l'assessorament 

Potenciació de les formacions a membres d'entitats o a joves interessats en incorporar-
se al teixit associatiu: creació d'entitats, gestió, tramitació de subvencions, etc. 

Manca de motivació per part dels membres de les entitats a l'hora de participar en 
l'oferta de formació i assessorament existent. Necessitat d'acostar aquesta oferta als 
espais propis de les entitats.  

Millora del suport 
municipal 

Millora de la informació i l'accés dels recursos municipals disponibles: material logístic 
(cadires, lavabos mòbils, etc.), espais, etc. 

Increment del suport als grups informals del municipi. 

Manca de difusió per part de l'Ajuntament de l'activitat associativa del Prat. Poca 
informació i desactualitzada sobre les entitats (Directori d'entitats).  

Falta d'eficiència i utilitat pràctica de la Comissió d'Entitats de Lleure i del Consell 
Municipal de la Joventut del Prat.  

Atomització de l'associacionisme. Hi ha poca coordinació i treball conjunt entre entitats, 
i quan es dona és entre entitats del mateix àmbit. 

Necessitat d'espais 
per a entitats 

juvenils 

Insuficients espais per a entitats 

Necessitat d'un espai cooperatiu de treball 

Cal potenciar l'autogestió en els espais associatius 

Manca 
d'implicació juvenil 

És habitual trobar a joves implicats en diversos projectes associatius, mentre que altres 
no en participen en cap.  

C
u

lt
u

ra
 

Necessitat d'espais 
per a activitat 

artística i creativa 

Manca d'espais per a la creació i exposició artística: coworking, bucs d'assaig, erts 
escèniques, plàstiques, etc. Desconeixement generalitzat dels espais existents per 
aquesta finalitat. 

L'Artesà no està pensat per a les demandes i necessitats de les persones joves. 

Millora de la 
difusió de 

l'activitat artística 

Manca de difusió de plataformes de visualització artística, si no formes part 
d'associacions. 

Les exposicions artístiques, esdeveniments, etc. Només arriben a aquelles persones del 
cercle artístic (falta d'interès per part de la resta de la ciutadania). 

Foment del treball 
conjunt 

No hi ha vincles amb altres poblacions pròximes o Barcelona. Exemple: les exposicions 
d'artistes locals podrien tenir un conveni amb altres espais artístics externs. 

Es
p

o
rt

 

Adequació i 
millora d'espais i 

equipaments 

Es necessita una carpa o alguna mena de cobertura a l'skatepark pels dies de pluja.  

Incrementar el nombre de patis oberts de la ciutat i els horaris (actualment no es fan 
patis oberts entre setmana) 

Instal·lació de baranes i altres elements als parcs per a la pràctica del parkour i la 
cal·listènia.  

Falten espais esportius oberts. És una manera d'incentivar la pràctica esportiva entre les 
persones joves de 18 a 30 anys.  

Alguns dels espais esportius de la ciutat són de pagament (rocòdrom o determinats 
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camps de futbol) i, per tant, de difícil accés per a alguns joves. 

Oferta adequada 
als interessos dels 

joves 
Es percep la necessitat de fer activitats o tallers de Parkour, així com tornejos de futbol 
per a majors d'edat (actualment només se'n realitza per a menors. 

O
ci

 

Adequació dels 
espais existents 

Connexió wifi a l'espai públic. 

Cal millorar els ordinadors del Lloro (més ordinadors i increment de la potència) 

És necessari potenciar l'activitat a la platja com a lloc on es podrien realitzar 
habitualment activitats per a joves.  

L'actual skatepark es valora positivament, però es menciona que es podrien fer rampes 
més grans.  

Nous espais d'oci 

És necessària una sala de jocs / espai per a joves. Es proposa que aquest espai compti 
amb billar, futbolí, ordinadors i consoles, etc. 

Falta una zona de salting a la ciutat 

Es proposa fer un bar a l'skatepark. 

Piscina pública durant l'estiu. 

Oferta d'oci 

L'Altraveu es valora de manera força positiva.  

Es detecta una manca d'oci nocturn a la ciutat. Només es destaca La Capsa, però en 
general és poc variada i encarada només a un perfil determinat de persones joves.  

Hi ha un grup de joves que organitzen festes nocturnes a l'skatepark, però aquestes 
festes es fan de manera informal. 

Els Centres Cívics ofereixen una bona oferta d'activitats per a la gent gran, però molt 
poca per a joves.  

 

          Necessitat / problemàtica assenyalada com a prioritària pels participants de les sessions 

 

A la Taula 17 es recullen totes les necessitats i problemàtiques recollides en les diverses taules 

de debat que s’han realitzat, per tal d’obtenir una visió ràpida de quines són les aportacions 

que les persones joves han volgut destacar en aquest procés, i en les quals s’hi haurà de fer un 

especial èmfasi durant la fase de disseny.  
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Taula 17. Necessitats i problemàtiques prioritzades durant les sessions presencials amb joves 

Eix Àmbit d'actuació Necessitat prioritzada 

A
u

to
n

o
m

ia
 

Educació 

Reparació dels ordinadors portàtils i millora de la connexió wifi 

Creació de més sales d'estudi i millora de la capacitat de les existents 

Falta de formació artística a la ciutat: arts escèniques, arts plàstiques 

Poca oferta formativa de Grau Mitjà i Grau Superior a la ciutat. Actualment molt 
centrada en l'hostaleria i el turisme. 

Ocupació 

Greu problema d'accés al mercat laboral per part de les persones joves. Molt pocs llocs 
de treball per a persones joves. 

Especial problemàtica d'accés al mercat laboral i precarietat entre els joves 'sense 
papers'. 

Habitatge 
No hi ha facilitats ni ajudes suficients pels joves per a facilitar l'accés a l'habitatge de 
lloguer.  

O
ci

 i 
ex

p
er

im
en

ta
ci

ó
 

Associacionisme 

Potenciació de les formacions a membres d'entitats o a joves interessats en incorporar-
se al teixit associatiu: creació d'entitats, gestió, tramitació de subvencions, etc. 

Millora de la informació i l'accés dels recursos municipals disponibles: material logístic 
(cadires, lavabos mòbils, etc.), espais, etc. 

Insuficients espais per a entitats. 

Necessitat d'un espai cooperatiu de treball. 

Cultura 

Manca d'espais per a la creació i exposició artística: coworking, bucs d'assaig, erts 
escèniques, plàstiques, etc. Desconeixement generalitzat dels espais existents per 
aquesta finalitat. 

Manca de difusió de plataformes de visualització artística, si no formes part 
d'associacions. 

Les exposicions artístiques, esdeveniments, etc. Només arriben a aquelles persones del 
cercle artístic (falta d'interès per part de la resta de la ciutadania). 

Oci 

Connexió wifi a l'espai públic. 

És necessària una sala de jocs / espai per a joves. Es proposa que aquest espai compti 
amb billar, futbolí, ordinadors i consoles, etc. 

Falta una zona de salting a la ciutat. 

 

Com s’ha comentat, l’eix de Ciutadania ha estat treballat en tots els grups de debat. Per a fer-

ho, s’ha organitzat una dinàmica de ‘termòmetre’ mitjançant la qual les persones joves 

participants podien indicar si estaven d’acord o en desacord amb un seguit d’afirmacions 

relacionades amb la cohesió social i la convivència. De la mateixa manera, també s’ha volgut 

aprofitar per a plantejar alguns temes relacionats amb la situació de la participació i la 

incidència de les persones joves en la vida en comunitat del Prat.  

Com es pot observar al Gràfic 15, els comportaments masclistes en ambients de festa es 

perceben com a quelcom habitual per la major part dels joves. De la mateixa manera, es 

percep que alguns estils de música fomenten aquests comportaments (durant la dinàmica es 
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van mencionar els exemples del Reggaeton i el Trap). Per tant, hi ha un nivell de consciència 

elevat sobre l’existència de comportaments i agressions masclistes, si més no en els casos 

plantejats. No obstant això, un 42% de les persones participants considera que és lícit mirar el 

mòbil de la parella en qualsevol moment que es consideri necessari, un percentatge que es 

dispara fins al 75% en el cas de sospitar que la parella està ‘liada’ amb algú altre. També es 

considera normal que al tenir parella es vegi menys als amics. 

El 70% dels participants consideren que avui en dia molts joves no reconeixen públicament 

l’homosexualitat per por al rebuig social i familiar.  

Per últim, gairebé un 30% dels participants considera que la gent jove no és racista, mentre 

que un 24% creu que sí que ho és.  

 

Gràfic 15. Posicionament de les persones joves sobre l’eix de Ciutadania (convivència i 

cohesió social) 

 

El Gràfic 16 recull l’opinió de les persones participants sobre alguns aspecte relacionats amb la 

incidència dels i de les joves en l’esfera pública, així com el foment de la participació a la ciutat 

del Prat.  

En termes generals, es valora que la participació, en un sentit ampli, esdevé d’utilitat per a 

impulsar dinàmiques de transformació social. De la mateixa manera, el fet de votar també es 

considera útil pels joves que han participat en els debats. Tot i això, es detecta que les 

persones joves estan desmotivats i que no tendeixen a participar. Pel que fa a la participació 

associativa, un 30% dels participants opinen que les entitats del Prat són molt tancades i que 

per tant és difícil entrar a formar-ne part, mentre que un 57% considera que això no és així, si 
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bé es matisa que en aquest cas no es poden fer generalitzacions, ja que depèn molt de cada 

entitat.  

Pel que fa al paper de l’Ajuntament en la dinamització de la participació juvenil, per una banda 

es considera que l’Ajuntament no ajuda sempre quan es vol organitzar una activitat a la ciutat. 

Es menciona que en aquests casos depèn de diversos factors: si es tracta d’una activitat 

organitzada des d’una entitat formal o no, el tipus d’activitat, etc. Per altra banda, existeix una 

percepció més positiva dels processos participatius organitzats des del consistori. En aquest 

cas, gairebé el 60% de les persones participants consideren que l’Ajuntament generalment 

aplica allò que es decideix en els processos participatius. 

 

Gràfic 16. Posicionament de les persones joves sobre l’eix de Ciutadania (foment de la 

participació i incidència en l’espai públic) 
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318 

Joves 

ENQUESTA JOVE  

 

Presentació 

 

L’Enquesta Jove és una eina efectiva per tal d’obtenir una perspectiva més àmplia de la realitat 

juvenil al municipi. Les dades recollides a través del qüestionari ens ajuden a complementar la 

informació obtinguda de l’anàlisi estadística i de les sessions participatives presencials. Per 

altra banda, les diverses metodologies de participació utilitzades per a l’elaboració d’aquesta 

diagnosi han permès obtenir el punt de vista de joves amb perfils diversos, copsant així les 

diverses realitats de la població jove de la ciutat. 

El Servei de Joventut del Prat ha estat l’encarregat de dinamitzar l’enquesta, que era accessible 

tant en format virtual com físic. Així doncs, per una banda s’ha fet difusió virtual del 

qüestionari mitjançant la pàgina web del servei i les xarxes socials. Per altra, s’han aprofitat els 

punts informatius als instituts, les sales d’estudi, el Servei d’informació de El Lloro, el contacte 

amb joves del projecte Medi Obert i els joves que han participar a les taules  per a potenciar la 

recollida d’enquestes en format físic. 

 

Elements descriptius 

 

Com ja s’ha mencionat, la principal finalitat de l’enquesta jove era complementar la informació 

recollida, per una banda, a través de l’anàlisi sociodemogràfica i, per l’altre, a través dels grups 

de debat i discussió presencials. Si bé al llarg del qüestionari s’han plantejat preguntes 

vinculades a àmbits diversos que tenen incidència en la vida de les persones joves. De manera 

concreta, l’enquesta ha estat dividida en set blocs de preguntes: 1) Sobre tu (perfil de la 

persona participant) 2) Educació 3) Ocupació 4) Salut 5) Coneixença de recursos i serveis 

municipals 6) Participació i associacionisme 7) Oci i cultura. 

 

Resultats de l’enquesta jove 

 

L’Enquesta Jove ha estat resposta per un total de 318 persones, la majoria de 

les quals residents al Prat, però també amb presència de joves residents en 

altres municipis i que mantenen alguna vinculació amb la ciutat. 

Aquí es mostren un recull de les principals aportacions realitzades. 
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1. Sobre tu 

 

1.1. Gènere 

 

El 62% de les persones que han respost l’enquesta eren de gènere femení, mentre que un 36% 

són de gènere masculí. Per la seva banda, un 2% ha assenyalat l’opció ‘altres’. Entre aquestes 

persones, algunes indiquen ser queer, transsexuals o de gènere no binari.   

 

1.2. Edat 

A la distribució de les persones enquestades segons la franja d’edat, es pot observar que el 

65% de les persones enquestades tenen edats compreses entre els 13 i els 17 anys, mentre 

que els que tenen entre 18 i 22 anys conformen el 21%. Per altra banda, es troben un 12% de 

joves d’entre 23 i 27 anys, així com un 2% que té edats compreses entre els 28 i els 30.  

Es pot parlar d’una sobrerepresentació de les persones més joves, un fet que evidentment cal 

tenir en compte a l’hora d’analitzar les respostes del qüestionari. Hi ha hagut una major 

dificultat a l’hora d’arribar a les persones joves de més edat, si bé cal dir que s’ha aconseguit 

que totes les franges d’edat quedin reflectides en major o menor mesura. 

D’entre les persones enquestades, destaquen el grup d’entre 15 i 19 anys (36%) i el d’entre 20 

i 24 anys (31%). Les persones d’entre 25 i 29 anys constitueixen el 15%, mentre que les menors 

de 15 anys i les de 30 anys o més són el 12% i el 6%, respectivament. 

Aquest fet també posa de manifest que l’edat és un factor, entre molts altes, que cal tenir en 

compte a l’hora de desenvolupar estratègies de comunicació amb els diversos perfils de 

persones joves de la ciutat.  
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Gràfic 17. Participants de l’enquesta jove del Prat, segons grup d’edat 

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 

 

1.3. Lloc de naixement i residència 

La gran majoria de les persones enquestades (87%) ha nascut al Prat. Per altra banda, hi ha un 

9% de joves nascuts a fora de la Unió Europea i un 3% nascut a un altre país de la Unió. Per 

últim, un 2% dels i de les joves ha nascut a algun lloc de la resta de l’estat espanyol.  

Gairebé la totalitat de les persones enquestades resideix al Prat (96%), mentre que el 4% 

restant viu a fora del municipi. 

 

1.4. Activitat actual de l’enquestat 

Com es pot observar al Gràfic 18, més del 70% dels i de les enquestades estan estudiant. En 

segon lloc, es troben aquelles persones que combinen la feina i els estudis, i que representen 

el 21% del total. Per altra banda, un 4% no està estudiant ni treballant en el moment de fer 

l’enquesta i un altre 4% treballa.  

Com es pot apreciar, els resultats d’aquesta pregunta estan molt condicionats pel perfil d’edat 

de les persones enquestades. La gran majoria d’estudiants  respon al fet que molts dels i de les 

joves que han donat resposta al qüestionari encara no han acabat la formació obligatòria, com 

així ho mostra el Gràfic 19.   
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Gràfic 18. Activitat principal de les persones enquestades 

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 

 

2. Educació 

 

2.1. Estudis acabats de la persona enquestada 

Es pot apreciar que, gairebé la meitat de les persones enquestades no ha finalitzat l’ESO, 

mentre que un 21% sí que ha finalitzat l’etapa formativa obligatòria. Aquells que han finalitzat 

cicles formatius de grau mitjà, superior o batxillerat representen el 20% del total d’enquestats. 

Únicament l’1% ha finalitzat estudis universitaris en el moment de fer l’enquesta.  

Es pot determinar que, de nou, es tracta d’unes dades molt vinculades al perfil d’edat dels i de 

les persones que han donat resposta al qüestionari.  
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Gràfic 19. Estudis acabats de les persones enquestades 

 

 

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 

 

2.2. Estudis actuals de les persones enquestades 

D’entre les persones que han assenyalat que estan estudiant o estudiant i treballant, el 60% 

cursa l’ESO, mentre que un 15% està realitzant estudis universitaris. També cal destacar que 

un 10% estudia actualment Batxillerat, i que els estudiants de CFGS i de CFGM suposen el 4% i 

el 2%, respectivament.  

 

 

 

 

 

 

46% 

21% 

11% 

12% 

5% 4% 

1% 

No he finalitzat l'ESO ESO 

Batxillerat Altres 

Cicle Formatiu de Grau Superior Estudis universitaris 

Cicle Formatiu de Grau Mitjà 



PLA JOVE EL PRAT 2018-2023 

  

 

 
47 

Gràfic 20. Estudis actuals de les persones enquestades 

 

 

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 

 

2.3. Nivell d’estudis que les persones enquestades voldrien assolir al llarg de la vida 

El 64% de les persones joves volen assolir, al llarg de la seva vida, estudis universitaris (grau / 

màster / doctorat), mentre que únicament un 2% voldria que acabar la seva formació amb el 

nivell d’estudis que té actualment. Aquestes xifres ens indiquen, per una banda, un fort 

contrast amb les dades sobre el nivell formatiu de la població del Prat, que indiquen que 

únicament un 16% de la ciutadania del municipi compta amb estudis de tercer grau. Per l’altre, 

es pot percebre que, actualment, la idea de que l’èxit acadèmic / professional ha d’estar 

vinculat a l’estudi d’una carrera universitària, és encara força vigent entre les persones joves.  
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Gràfic 21. Nivell d’estudis que les persones enquestades voldrien assolir 

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 

 

2.4. Coneixença dels serveis d’orientació i assessorament en matèria d’educació 

El 62% de les persones enquestades afirmen conèixer algun servei d’orientació i 

assessorament en matèria d’educació. Els serveis que es mencionen amb una major freqüència 

són El Lloro, Saó Prat, la Garantia Juvenil, el Centre de Promoció Econòmica, entre d’altres.  

 

2.5. Canals d’informació i orientació en temes d’educació utilitzats per les persones joves 

Tal com assenyala el Gràfic 22, internet és la font d’informació i assessorament sobre temes 

d’educació més utilitzada per les persones joves, doncs més de la meitat afirma fer-ne ús amb 

aquesta finalitat. Per altra banda, les famílies esdevenen també sovint un important canal 

d’informació i consulta, doncs així ho assenyalen gairebé la meitat de les persones 

enquestades.  

Pel que fa als recursos i serveis municipals, el més utilitzat és l’assessoria acadèmica i 

professional del Lloro (16% de les persones enquestades manifesten fer-ne ús). En general, no 

obstant, la tendència és recórrer a les persones pròximes (família, amics/gues, tutors/es, etc.) 

o a internet per a cercar informació sobre temes d’educació.  
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Gràfic 22. Canals d’informació i orientació en temes d’educació utilitzats per les persones 

joves (resposta múltiple) 

 

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 

 

 

2.6. Aspectes de l’àmbit formatiu que caldria millorar 

La majoria de les persones enquestades considera que és l’absentisme escolar una de les 

problemàtiques que caldria millorar. Seguidament, l’assessorament sobre itineraris formatius 

també és percep com un element a millorar, segons el 42% .  

Per contra, la qualitat de l’ensenyament als instituts i les sales d’estudi són els aspectes que 

menys persones creuen que caldria millorar, amb un 17% i un 7%, respectivament. S’han 

recollit molt bones impressions sobre el coneixement de recursos per a l’estudi a la ciutat 

valorant molt positivament la biblioteca i les sales d’estudi on es fan propostes de millora.  
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Taula 18. Aspectes de l’àmbit formatiu que caldria millorar segons les persones enquestades 

(resposta múltiple) 

1 L'absentisme escolar 

53% 

2 Informació, assessorament i acompanyament en els itineraris formatius 

42% 

3 L'increment de l'oferta formativa 

29% 

4 Beques i ajuts per a formació 

25% 

5 L'aprofitament dels equipaments en horari no lectiu 

22% 

6 La qualitat de l'ensenyament als instituts 

17% 

7 Sales d'estudi 

7% 

8 Cap 

7% 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 

 

2.7. Comentaris i observacions sobre l’àmbit d’educació (pregunta oberta) 

Moltes de les aportacions realitzades en aquesta pregunta fan referència a necessitats de 

millora dels recursos i serveis vinculats a l’orientació i l’assessorament en temes educatius. 

Sobretot, es fa referència a la necessitat de donar a conèixer les diverses opcions formatives 

que l’alumne pot realitzar a l’acabar la formació obligatòria o el batxillerat / grau mitjà.  

Per altra banda, es demana també que es millori l’oferta d’informació i orientació relacionada 

amb l’accés al mercat laboral. 
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‘Crec que és important orientar els alumnes durant l'educació secundària sobre les 

possibilitats de formació que tenen a l'abast i saber quin és l'itinerari que els pot 

resultar més atractiu, ja que la motivació és un factor molt important per tal de poder 

seguir formant-se en quelcom que sigui interès personal.’ (gènere no definit al 

qüestionari, 27 anys)    

 

Un altre àmbit destacat en els comentaris és el del funcionament del sistema educatiu. Si bé 

en gran mesura aquesta qüestió s’escapa de les competències de l’Ajuntament, sí que ens pot 

ser útil recollir aquesta informació per tal d’adequar les polítiques municipals relacionades 

amb educació a la realitat dels i de les joves.  

Algunes de les aportacions fan referència a les dificultats de l’actual sistema educatiu per 

individualitzar l’atenció a l’alumne i adaptar-se als diferents ritmes d’aprenentatge.  

Altres comentaris consideren que la qualitat del sistema educatiu és millorable, i que la manca 

de recursos és una de les principals causes d’aquesta problemàtica.  

Per altra banda, es detecta la necessitat de millorar les beques i ajudes per a l’estudi, així com 

la de millorar el material dels centres educatius i de les sales d’estudi del municipi (ordinadors, 

senyal de wifi o  endolls que no funcionen a les sales d’estudi). 

 

 

3. Ocupació 

 

3.1. Situació de les persones que no estudien ni treballen  

La pràctica totalitat de les persones que actualment no estudien ni treballen manifesten que es 

troben en situació d’atur, sense percebre cap prestació. Per altra banda, algunes de les 

aportacions manifesten que estan esperant l’inici de curs per a reincorporar-se al sistema 

educatiu.  

 

3.2. Coneixença del programa de Garantia Juvenil (programa d'ocupació que t'ofereix una 

oferta laboral, unes pràctiques o una formació) 

El 60% de les persones enquestades que no estudien ni treballen afirmen conèixer la Garantia 

Juvenil. D’aquests, gairebé el 80% indica estar-hi inscrit. 

 

3.3. Canals d’informació i orientació en temes d’ocupació utilitzats per les persones joves 

El Programa de Garantia Juvenil i El Lloro són els principals punts d’informació i assessorament 

sobre temes d’ocupació per a les persones joves enquestades. Gairebé el 60% d’aquestes 
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manifesta haver-ne fet ús. Cal mencionar però, que el nombre de respostes d’aquesta 

pregunta és relativament baix, ja que degut a l’edat de les persones enquestades, són 

relativament poques les que han tingut la necessitat de cercar orientació o informació 

relacionada amb l’ocupació (molts dels joves enquestats són menors d’edat i/o estan 

únicament estudiant). 

 

Gràfic 23. Canals d’informació i orientació en temes d’ocupació utilitzats per les persones 

joves (resposta múltiple)

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 

3.4. Aspectes de l’àmbit de l’ocupació que caldria millorar 

La creació de llocs de treball per a joves és l’aspecte principal que caldria millora a la ciutat, 

segons les persones joves enquestades. En segon lloc, també relacionat amb el primer, es 

menciona la priorització de la contractació de joves de la ciutat. Una de les necessitats també 

detectades és que les persones joves puguin trobar una feina adequada al seu nivell formatiu. 

En termes generals, cal destacar que els diversos aspectes de l’àmbit laboral plantejats han 

estat prioritzats en proporcions molt similars. Així doncs, la diferència és només de 7 punts 

percentuals entre l’àmbit que més persones han considerat que cal millorar i el que menys.  
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Taula 19. Aspectes de l’àmbit de l’ocupació que caldria millorar (resposta múltiple) 

1 La promoció de llocs de treball per a joves 

19% 

2 Prioritzar la contractació de joves del Prat 

16% 

3 Incidir en vincular ofertes de treball amb el meu nivell formatiu 

15% 

4 Incrementar el suport als joves emprenedors 

14% 

5 Millorar la informació i l'assessorament dels joves per a trobar feina: servei d'orientació, 
borsa de treball, etc. 

12% 

6 Res 

0,4% 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 

 

 

3.5. Comentaris i observacions sobre l’àmbit d’ocupació (pregunta oberta) 

Les aportacions realitzades a la pregunta final d’aquest apartat apunten algunes de les 

dificultats que cal treballar en matèria d’ocupació. Per una banda, el desenvolupament de 

programes encarats de manera específica a l’increment de l’ocupació juvenil, una ocupació 

que ha d’estar adequada al perfil i al nivell formatiu de les persones joves. Per altra banda, 

s’apunta també la necessitat de millorar l’orientació i l’assessorament en matèria de recerca 

de feina i millora de l’ocupabilitat. 

Es mencionen també alguns problemes de caràcter estructural, com l’increment de la 

desigualtat social i les dificultats per a trobar feina de les persones amb menys recursos. Es 

considera que la major part dels recursos i ajudes haurien de ser destinats a facilitar la recerca 

de feina d’aquests sectors de la població. 
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4. Salut 

 

4.1. Preocupació de les persones joves en relació a diversos temes de salut 

Les qüestions relacionades amb la gestió de les emocions, així com amb l’assetjament escolar 

són els dos temes que preocupen a una proporció més elevada de persones joves. 

Concretament, en el cas de la gestió de les emocions, gairebé el 90% dels enquestats afirma 

que és un tema que el ‘preocupa’ o el ‘preocupa molt’. En el cas de l’assetjament escolar 

aquesta xifra és del 83%. 

S’observa doncs que els temes que tradicionalment s’han associat a les actuacions de salut 

encarades a les persones joves, com poden ser la sexualitat o el consum de drogues, queden 

en un segon pla, deixant pas a aspectes de la salut més vinculats al benestar i a la gestió de les 

emocions, les relacions socials i afectives, etc.  

 

Gràfic 24. Preocupació de les persones joves en relació a diversos temes de salut 

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 

 

4.2. Canals d’informació i orientació en temes de salut que utilitzen les persones joves 

Internet és la principal font d’informació sobre temes de salut que utilitzen les persones joves 

(48% en fan ús), seguit del Lloro, que és utilitzat per un 36% dels i de les enquestades per a 

rebre informació sobre aquestes temàtiques. Per altra banda, les amistats i els familiars també 

ocupen un lloc important en aquest aspecte, si bé tenen un pes menor que en el cas de les 

consultes sobre qüestions acadèmiques o de feina, com s’ha mencionat ja anteriorment.  
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Gràfic 25. Canals d’informació i orientació en temes de salut que utilitzen les persones joves 

(resposta múltiple) 

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 

 

5. Coneixença dels recursos i serveis municipals 

5.1. Coneixença del Lloro, Serveis de Joventut 

La gran majoria de joves enquestats han manifestat que coneixen El Lloro. Concretament, 

aquesta proporció és del 86%. Únicament un 14% afirma no conèixer l’equipament del Servei 

de Joventut del Prat. 

5.2. Coneixença i ús dels programes o serveis destinats a les persones joves 

El nivell d’ús dels diversos programes o serveis municipals destinats a les persones joves és 

desigual. Així doncs, el servei més utilitzat són les sales d’estudi, amb un 43% de les persones 

enquestades que manifesten fer-ne ús, seguit del punt mòbil del Lloro als instituts, que ha 

estat utilitzat per un 22% del total de les persones enquestades. Per contra, els recursos menys 
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utilitzats, segons els i les joves participants, són el suport a entitats i/o grups no formals i 

l’Assessoria SPAI drogues. 

Pel que fa a la coneixença dels diversos programes o serveis, són l’assessoria SISA, de 

sexualitat i afectivitat, amb un 48%, i el Club Esport Jove, amb un 47%. Mentre que són el 

suport a entitats i/o grups no formals i el projecte Joves al Medi Obert els recursos menys 

coneguts. En aquest aspecte, cal mencionar que en tots els casos hi ha una proporció elevada 

de persones joves que no coneix els serveis o programes que s’ofereixen des de l’Ajuntament. 

En el cas de les sales d’estudi, que és el servei més utilitzat i un dels més coneguts, existeix un 

18% de les persones enquestades que han afirmat no conèixer la seva existència. Aquesta xifra 

es dispara fins a superar el 70% en el cas dels recursos menys coneguts. 

 

Gràfic 26. Canals d’informació i orientació en temes de salut que utilitzen les persones joves 

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 
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6. Participació i associacionisme 

 

6.1. Participació en entitats o col·lectius 

En termes generals, la participació de les persones enquestades en entitats o altres col·lectius 

és baixa, sent aquesta inferior al 25% en tots els casos, i inferior al 10% en la majoria 

d’aquests.  

Les entitats i clubs esportius són els que agrupen a un major nombre de persones joves, doncs 

un 21% d’aquests afirma formar-ne part. Seguidament, un 10% manifesta participar en entitats 

d’educació en el lleure, i un 6% ho fa en entitats culturals.  

Cal destacar a més, que la participació en entitats esportives sovint es limita a la pràctica de 

l’esport, sense implicar a la persona jove en la gestió ni en els processos de presa de decisions 

de l’entitat.  

 

Gràfic 27. Participació en entitats o col·lectius (resposta múltiple) 

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 
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6.2. Canals d’informació que utilitzen les persones joves per conèixer les activitats que es fan 

al Prat 

El canal d’informació més utilitzat per les persones joves és el boca-orella, seguit de la xarxa 

social Instagram i de la Revista El Prat. Per contra, El Prat Ràdio i la televisió local són els 

mitjans menys utilitzats a l’hora d’informar-se sobre les activitats al municipi.  

Per altra banda, altres mecanismes comunicatius, com són la cartelleria, el whatsapp, el Lloro 

o el Saó Prat, també són destacats per algunes de les persones enquestades com a canals per 

on també arriba aquesta informació.  

 

Gràfic 28. Canals d’informació que utilitzen les persones joves per conèixer les activitats que 

es fan al Prat (resposta múltiple) 

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 
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Per altra banda, les persones que no participen exposen diversos motius. En alguns casos, 

afirmen que no saben quins són els projectes en els quals podrien participar, en aquest sentit 

es percep una manca d’informació que arribi de manera efectiva a la població jove.  

‘Sé que hi ha la possibilitat però no sé en quins projectes podria participar. Penso que hi 

falta difusió i informació sobre quan i què es pot participar.’ Dona, 30 anys. 

La falta de temps també és un argument recurrent. Com s’ha vist, moltes de les persones 

enquestades estan estudiant, i afirmen que entre els deures i les activitats que realitzen al 

sortir de l’institut no tenen temps per a fer més coses. En alguns casos també es tracta de 

persones que estan treballant o cercant feina.  

Un tercer bloc d’intervencions fan referència a la manca de motivació o d’interès per a 

participar.  

 

6.4. Elements que caldria millorar per a fomentar la participació juvenil 

El 52% de les persones enquestades creu que caldria potenciar les actuacions participatives als 

instituts. En segon lloc, s’apunta la necessitat de potenciar els equipaments per a joves i 

entitats com a element que cal millorar per a fomentar la participació de les persones joves.  

 

Taula 20. Elements que caldria millorar per a fomentar la participació juvenil  (resposta 

múltiple) 

1 Potenciar actuacions participatives als instituts 

52% 

2 Potenciar els equipaments per a joves i entitats 

35% 

3 Promoure la incorporació dels joves a les entitats 

32% 

4 Millorar la formació en la participació 

32% 

5 Potenciar els espais de treball col·laboratiu amb l'Ajuntament 

22% 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 
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7. Oci i cultura 

 

7.1. Activitats que les persones joves realitzen durant el seu temps lliure 

Gairebé el 60% de les persones enquestades fan activitats no planificades durant en el seu 

temps lliure (passejar, trobar-se amb els amics/gues, jugar, conversar, etc.). Per altra banda, 

un 56% dedica el seu temps lliure a navegar per internet, sent aquestes dues les activitats que 

realitzen una major proporció de joves. 

Les activitats artístiques o culturals i les que es realitzen des de les entitats d’educació en el 

lleure són les menys realitzades per les persones joves enquestades.  

Es destaquen algunes altres activitats per a realitzar durant el temps lliure, com poden ser la 

lectura, patinar a l’skatepark, anar al gimnàs, o passar temps amb la família, entre d’altres.  

 

Gràfic 29. Activitats que les persones joves realitzen durant el seu temps lliure (resposta 

múltiple)  

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 
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Gràfic 30. Llocs on les persones joves es troben amb els seus amics/gues (resposta múltiple) 

 

Font: Enquesta Jove – Pla Jove El Prat 
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7.4. Coneixença d’espais artístics, culturals i esportius de la ciutat 

El 64% de les persones enquestades coneixen algun espai artístic o cultural del Prat. Entre els 

espais més coneguts pels joves, es poden trobar el Cèntric, que és amb diferència 

l’equipament més conegut pels participants de l’enquesta, la Torre Muntadas, el Teatre 

Modern, l’Escola de Música, les biblioteques, la Capsa, etc.  

És encara més elevada la proporció de joves que afirmen conèixer els equipaments esportius 

de la ciutat. En aquest cas, es tracta del 88% de les persones enquestades. D’entre els 

equipaments més mencionats per les persones joves, cal destacar el CEM Estruch i el CEM 

Sagnier. També s’esmenten de manera recorrent els CEM Julio Méndez i Fondo d’en Peixo. 

Pel que fa l’activitat esportiva al municipi, els i les joves participants apunten algunes 

problemàtiques i propostes de millora concretes. En aquest sentit, es mencionen un seguit 

d’espais i equipaments que haurien de ser reformulats per tal de potenciar l’activitat física. Es 

demana , per exemple, que s’habilitin parcs per a poder practicar cal·listènia i parkour. També 

es demanen altres espais, com pistes de tennis, o més camps per a jugar a futbol sala. Es 

considera, per altra banda, que caldria ampliar alguns equipaments, com el CEM del Fondo 

d’en Peixo, que es considera insuficient per l’actual afluència de públic. També es parla de la 

millora de les màquines dels gimnasos municipals. 

Una de les propostes més repetides és la de construir una piscina descoberta a un preu 

accessible per a les persones joves.  

Més enllà dels espais i equipaments, diverses intervencions aposten pel foment de l’activitat 

esportiva al municipi. En aquest sentit, es planteja la diversificació de l’oferta esportiva, 

adaptant-la a les demandes de la població jove. Per altra banda, també es parla d’organitzar 

activitats o tornejos per tal d’estimular aquesta activitat esportiva.  

La demanda d’una millora dels programes i ajudes per accedir als diversos equipaments i 

activitats esportives és també una de les demandes recurrents dels i de les joves participants.  

Algunes de les aportacions fan referència a la necessitat d’incrementar l’oferta esportiva per a 

noies. En aquest sentit, es demana que es creïn més equips femenins i que es doni suport als 

equips ja existents.  

 

 

2.2. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

 

En els apartats anteriors s’ha fet una anàlisi de la realitat juvenil, utilitzant diverses 

metodologies d’anàlisi, tant quantitatives com qualitatives, per tal d’obtenir una imatge el més 

acurada possible de les diverses realitats juvenils del Prat. Així doncs, les dades quantitatives 

han possibilitat obtenir una visió global de la situació dels i de les joves, que a més ha estat 

comparada amb la situació dels joves del seu entorn més immediat (comarca, província i el 
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conjunt de Catalunya). Per altra banda, sempre que ha estat possible s’ha segmentat la 

informació per districtes, fent visibles algunes de les diferències territorials existents. 

Aquest recull de dades estadístiques ha estat contrastat i complementat amb la visió 

subjectiva de les persones joves i d’altres agents que intervenen en el desenvolupament de les 

polítiques de joventut. De manera concreta, s’han dut a terme diverses sessions participatives 

presencials, tant amb persones joves com amb professionals dels departaments municipals 

que impulsen polítiques de joventut, que han estat acompanyades per una enquesta que s’ha 

difós de manera virtual i també en diversos centres d’educació secundària del municipi. 

 

No obstant això, una altra dimensió que cal tenir en compte a l’hora d’entendre la situació de 

les persones joves que viuen al Prat és l’anàlisi de les polítiques de joventut de la ciutat. 

Entendre quin és l’enfocament i com es treballen les necessitats del col·lectiu juvenil des del 

consistori és important per detectar com s’estan treballant els diversos àmbits que configuren 

la vida de les persones joves i de quins recursos es disposa per a satisfer les seves necessitats. 

 

Les polítiques de joventut han de ser necessàriament polítiques integrals, és a dir, que abordin 

tots els aspectes de la vida de les persones joves que són susceptibles de ser tractats des de 

l’administració pública. Es tracta d’unes polítiques que no poden ser únicament 

desenvolupades des del Servei de Joventut, si no que han de comptar amb la implicació de la 

resta de departaments del municipi, potenciant el treball transversal com a eina per 

desenvolupar projectes coordinats en clau jove.  

 

Aquest apartat s’inicia amb la descripció del Servei de Joventut del Prat, fent èmfasi en les 

seves funcions bàsiques i en la seva estructura interna. Posteriorment, s’ha passat a realitzar 

una breu descripció de l’evolució històrica de les polítiques de joventut de la ciutat, parant 

especial atenció als documents de planificació estratègica anteriors al Pla Jove 2018-2023, per 

finalment passar a fer un recull dels recursos actuals amb els quals actuals de Joventut.  

 

 

OFICINA DEL PLA JOVE 

 

L’Oficina del Pla Jove (OPJ) ha desenvolupat, al llarg dels últims anys, un gran ventall de 

programes i accions que han permès oferir una atenció integral als i a les joves de la ciutat. 

Aquesta actuació ha estat estructurada a través del Pla Local de Joventut 2013-2017, que ha 

establert la planificació i els objectius estratègics que han pautat les actuacions al llarg dels 

darrers anys.  

Per altra banda, l’OPJ compta amb un equip professional compromès que ha estat un element 

imprescindible pel desenvolupament de les polítiques de joventut del municipi. De la mateixa 
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manera, els recursos econòmics dels quals disposa el Servei mostren una aposta política per la 

potenciació d’aquestes actuacions encarades a la població jove. Per últim, el Lloro, Serveis de 

Joventut, s’ha consolidat progressivament com un equipament de referència per a les 

persones joves de la ciutat, sent aquest edifici el que acull als professionals de l’OPJ. 

El nou Pla Local suposa un seguit de reptes que cal encarar i assumir en aquest nou període de 

revisió, impulsant i millorant els recursos i desplegant noves polítiques de joventut al Prat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolució de la planificació estratègica al Prat (període 2013 – 2017) 

 

Les polítiques de joventut del Prat compten amb una llarga trajectòria de programes i 

actuacions destinades de manera específica a les persones joves de la ciutat. Si es fa un breu 

repàs històric del desenvolupament dels recursos per a joves, és precís mencionar que la 

regidoria de joventut del Prat va ser creada l’any 1979. És també des d’aquest any que existeix 

un departament específic de joventut. 
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Durant els anys 80, i com era habitual a la resta de municipis catalans, les polítiques de 

joventut estaven fonamentalment centrades en els àmbits de l’oci i el lleure, la cultura, i 

l’associacionisme. És també durant els anys 80 que es crea el Consell Local de Joventut.  

A finals de la dècada dels 80 es percep la necessitat d’ampliar les esferes d’intervenció de les 

polítiques de joventut a altres àmbits que vagin més enllà dels mencionats, donades les 

necessitats específiques de la població jove en temes com la salut i la prevenció de riscos, 

l’accés al mercat laboral i la millora de l’ocupabilitat, l’accés a l’habitatge, etc. En aquest sentit, 

cal assenyalar que l’any 1987 es crea el Centre Municipal d’Informació Juvenil, mentre que el 

1990 es constitueix el Servei d’Informació sobre Sexualitat i Anticoncepció (SISA). 

A principis de la dècada dels 90 es crea el departament de Cultura i Joventut, realitzant les 

seves accions des d’aquest nou departament compartint regidoria o amb regidoria pròpia de 

Joventut al llarg dels anys. 

A principis de l’any 2010 s’inaugura l’equipament El Lloro, Serveis de Joventut, que s’ha anat 

consolidant com un punt de referència per a les persones joves de la ciutat i que ha esdevingut 

de gran importància per a seguir potenciant la coordinació interna i el desenvolupament de 

determinades accions.  

Pel que fa a la planificació estratègica, entre els anys 2005 i 2006 es desenvolupa i aprova el 

primer Pla Local de Joventut del Prat. Mentre que el 2013 és aprovat el segon Pla Jove del 

municipi. No és però fins el 2016 que el Servei de Joventut es desvincula de Cultura, amb la 

creació de l’OPJ i la dotació d’una estructura administrativa pròpia, mantenint regidoria. 

Així doncs, aquest nou Pla Jove és el primer document estratègic desenvolupat per un Servei 

de Joventut autònom i desvinculat estructuralment d’altres departaments.  

El nou Pla  ha analitzat els plans anteriors i continua en la mateixa sintonia en una adaptació ii 

ampliació de les línies de treball plantejades al llarg dels darrers anys.  

 

Pla Local de Joventut 2013 – 2017 

 

El Pla Local de Joventut 2013-2017 és la continuació de la planificació estratègica del període 

anterior, i estableix unes línies de continuïtat i actualització del seu predecessor, que es 

manifesta, sobretot, en el manteniment dels tres grans eixos de treball que ja estructuraven 

l’anterior pla estratègic: 1) Autonomia 2) Oci i Experimentació i 3) Ciutadania. Es defineixen, en 

aquest cas, els principals objectius de cada dels tres eixos, adequant-los a la noves realitats 

socials dels joves del Prat. 
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ESTRUCTURA DE GESTIÓ 

 

Des de l’aprovació del primer Pla Local de Joventut al 2006 es va fer explícita l’aposta per a una 

reforma estructural de la gestió de Joventut al municipi. En aquest sentit, es menciona la 

necessitat de crear un servei o departament  de joventut totalment desvinculat de qualsevol 

altre departament, amb la finalitat de visualitzar les actuacions destinades específicament a la 

població jove del municipi, i també per tal d’incidir en diversos àmbits de la vida de les 

persones joves. En el moment d’aprovar el PLJ 2013-2017 Joventut estava encara vinculada a 

l’àrea de Cultura, fet que dificultava que es poguessin treballar tots els àmbits amb la mateixa 

intensitat. La desvinculació amb Cultura es produeix l’any 2016, amb la creació de l’Oficina del 

Pla Jove amb la dependència directa de la Direcció de l’Àrea d’Igualtat i Drets Socials. 

L’estructura de gestió del Pla Local de Joventut 2013-2017 es concreta en cinc òrgans bàsics: 

 

1. Oficina del Pla Jove: òrgan en el qual s’inclouen tots els professionals que 

desenvolupen una tasca de forma estable en l’execució de la política municipal de 

joventut i en l’aplicació del Pla. Hi són presents, per tant, els tècnics de joventut – 

coordinadors, els tècnics informadors i els dinamitzadors.  

2. Unitat Tècnica de Joventut (UTJ): formada per la persona responsable política de 

joventut, el cap de l’àrea en el qual s’emmarqui l’Oficina del Pla Jove i els tècnics dels 

programes existents. Pot incorporar de manera puntual la presència d’assessors o 

especialistes externs.  

Té la doble funció de dirigir l’execució d’aquells programes que depenen 

essencialment de l’Oficina del Pla Jove, i de potenciar el treball transversal en matèria 

de joventut. 

3. Observatori de la realitat juvenil: òrgan encarregat essencialment del 

desenvolupament, aplicació i explotació de dades i informacions que es recullen per tal 

de fer-ne aplicació específica en la política de joventut a través del seu instrument 

bàsic, el Pla Jove del Prat. 

4. Comissió Municipal de Joventut: òrgan mixt polític i tècnic que té com a missió 

fonamental l’impuls i formulació de l’encàrrec d’aplicació de la política municipal de 

joventut des de la seva perspectiva transversal. Aquest òrgan és presidit per l’alcalde o 

alcaldessa i es reuneix dues vegades l’any.  

5. Grups de Treball Transversal (GTT): els GTT es defineixen com a grups de treball 

destinats a desenvolupar una acció específica contemplada al Pla i que s’ha de dur a 

terme de manera transversal. S’han de constituir tants GTT com accions transversal 

contempli el Pla, si bé aquests grups només s’han de reunir quan sigui estrictament 

necessari pel desenvolupament de l’acció corresponent. 
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LES LÍNIES D’ACTUACIÓ DEL PLA 

El Pla Local de Joventut 2013-3017 ha estat estructurat a través de 3 grans eixos de treball, 

cada un dels quals s’operativitza a través de 16 programes. Cada un d’aquests programes, al 

seu torn, compta amb un total de 138 accions específiques que defineixen de manera 

detallada l’actuació de Joventut durant els anys de vigència del Pla. A la següent taula  es 

poden observar la distribució dels eixos de treball, i els àmbits corresponents de cada eix. 

Taula 21. Línies de treball i programes del PLJ 2013-2017 

Línies de treball Programes  

Autonomia 

Educació 

Ocupació 

Habitatge 

Salut i consum 

Mobilitat 

Informació 

Oci i Experimentació 

Cultura 

Música 

Creadors 

Lleure educatiu 

Esports 

Ciutadania 

Promoció de la participació 

Iniciatives juvenils i associacionisme 

Diversitat i convivència 

Inclusió social 

Medi ambient 

 

Per altra banda, al Pla s’indiquen també quines són les accions que s’han de desenvolupar de 

manera transversal, posant de manifest la importància de la coordinació entre els diversos 

serveis i departaments per tal d’impulsar adequadament les polítiques de joventut. Com 

veurem al següent apartat, a més, es contemplen espais específics per potenciar el 

desenvolupament d’aquesta transversalitat.  

El nou Pla Jove parteix d’aquesta distribució de línies de treball i programes, plantejant una 

modificació de l’estructura, buscant una millor adaptació a la realitat juvenil del període 2018-

2023.  
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TREBALL TRANSVERSAL 

A nivell de treball transversal, el PLJ 2013 remarca la necessitat del desenvolupament de la 

transversalitat com a eina per abordar una realitat cada vegada més complexa, establint uns 

criteris bàsics a través dels quals cal impulsar aquesta coordinació entre departaments. Per 

altra banda, assumeix els sis nivells de coordinació ja mencionats al llarg de la planificació 

estratègica anterior, que es poden resumir en:  

 1. Assessorament 

  2. Disseny conjunt 

  3. Aportació de recursos infraestructurals 

  4. Aportació de recursos humans 

 5. Aportació de recursos econòmics 

  6. Cooperació total  

 

En termes generals, també es determinen un seguit de criteris que cal tenir en compte a l’hora 

d’impulsar les dinàmiques de treball transversal en el si de l’Ajuntament del Prat:  

 

1. Es tracta d’una proposta de mínims que no ha d’alterar el funcionament ordinari 

dels diversos departaments i serveis. Aquesta proposta, a més, hauria de ser validada 

per tots els agents implicats.  

2. El Pla Local de Joventut 2013-2018 no és un pla que conté programes d’aplicació 

transversal. Cal que el foment del treball transversal es realitzi de manera progressiva i 

realista, tenint en compte l’estructura administrativa existent.  

3. No s’ha d’entendre que El Lloro, Serveis de Joventut, demana recursos als altres 

serveis a través dels programes i accions del pla que es proposen com a transversals. 

Es pretén que aquestes accions puguin ser enteses com a accions comunes als 

diferents serveis o departaments implicats. 

 

 

PARTICIPACIÓ 

El PLJ 2013-2017 apunta la necessitat d’impulsar espais de participació juvenil que vagin més 

enllà dels canals de la democràcia representativa. En aquest sentit, fa especial menció als dos 

òrgans de participació permanent que existeixen a la ciutat: el Consell Municipal de la Joventut 

(CMJ) i la Comissió de Lleure. 
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En el cas del CMJ, constituït l’any 2011, es fa referència a la seva funció d’espai de consulta, 

informació i participació democràtica de les persones joves del municipi i de les seves 

associacions. També s’apunta però, que el model del CMJ no incentiva la participació, donada 

la seva estructura formal (és un òrgan impulsat des de l’Ajuntament) i la seva excessiva 

burocratització i jerarquització. Es recomana, en aquest sentit, que el CMJ passi a ser un espai 

de treball i de coordinació menys burocratitzat, generador de projectes compartits i amb 

partida pressupostària pròpia.  

Pel que fa a la Comissió de Lleure, aquesta agrupa les entitats del municipi dedicades al lleure, 

com poden ser esplais o agrupaments d’escoltes. Aquest òrgan es reuneix com a mínim una 

vegada al mes.  

Per altra banda, es preveu també la creació de comissions temàtiques per a tractar temes 

específics. En aquestes comissions hi participaran els referents tècnics de cada temàtica. Si són 

de caràcter estable aquestes comissions es consideraran taules de treball. 

Per altra banda, el Pla realitza un seguit de consideracions a tenir en compte a l’hora 

d’impulsar la participació juvenil al municipi:  

 

 Prioritzar la promoció de noves eines de participació i interlocució juvenil amb ambició 

de treballar a nivell de ciutat. 

 La política de participació del Pla ha d’estar lligada a fórmules de dinamització, com 

poden ser la promoció de la participació mitjançant els espais joves i la dinamització 

dels estudiants de secundària.  

 No limitar l’actuació només a les entitats formalment constituïdes, cal incidir i 

acompanyar també als grups no formals. 

 En aquest sentit, cal diversificar el suport de manera racional. Potser en alguns casos 

és millor donar petits suports a diverses propostes que no pas uns pocs suports més 

grans a unes poques entitats.  

 

 

 PLA DE COMUNICACIÓ 

La comunicació del Pla es detecta com un element essencial per tal de donar a conèixer els 

plantejaments bàsics d’aquest. Es manifesta que cal seleccionar quines són les idees i els 

programes essencials que cal potenciar durant el procés de desenvolupament i aplicació del 

document.  

Es proposa, en aquest sentit, realitzar una campanya inicial amb la presentació pública i difusió 

genèrica del Pla, a partir dels elements més identificables i prioritaris. Durant els quatre anys 

d’aplicació, però, hi haurà diferents moments que serà interessant realitzar campanyes més 

concretes, lligades a determinats esdeveniments.  
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En aquest punt també es remarca la importància de la comunicació per tal de fer arribar a la 

població jove de la ciutat. En aquest sentit, cal definir una estratègia comunicativa durant el 

procés d’elaboració del document, i també durant la seva aplicació. Es constata la necessitat 

d’elaborar un pla de comunicació del PLJ i d’aprofitar el Pla de Comunicació que té 

l’Ajuntament.  

 

AVALUACIÓ DEL PLA 

El Pla contempla una avaluació estructurada en tres nivells, destinada a poder elaborar una 

tasca de seguiment del desplegament del document, tenint en compte el funcionament de les 

accions, l’assoliment dels objectius dels programes i el desenvolupament general del Pla. A 

grans trets, aquests tres nivells d’avaluació es concreten en: 

Esquema 1. Model d’avaluació del PLJ 2013-2017 

 

 

 

AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT (2013-2017) 

 

Per a saber quins són els punts forts i els punts febles de les polítiques de joventut que s’han 

desenvolupat al llarg dels darrers anys, és necessari analitzar l’avaluació de la planificació 

estratègica anterior al document que estem elaborant i observar les memòries dels diversos 

programes i accions que s’estan desenvolupant. D’aquesta manera ens serà possible conèixer 

quins són els àmbits o les accions que cal potenciar amb el nou Pla Local de Joventut i quines 

haurien de ser les seves prioritats.  

1. Avaluació 
continuada  

• Avaluació que es realitza durant el desenvolupament de les accions. Es basa en l’anàlisi dels 
resultats de cada acció per cada edició realitzada (si són periòdiques o de caire puntual) o de 
forma trimestral (si són estables). Per a facilitar la recollida d’informació, es preveu 
dissenyar un sistema de fitxes d’avaluació per a cada acció del pla desenvolupada. 

2. Avaluació 
de 

programes 

• Aquest nivell d’avaluació cerca determinar el grau d’assoliment dels objectius dels 
programes de manera anual. Cada programa compta amb la seva valoració específica, amb 
indicadors determinats sorgits de l’avaluació continuada. Hi haurà sempre una proposta de 
consolidació i reorientació de cada programa. 

3. Revisió Pla 
Jove 

• És l’avaluació final del període complet d’aplicació del Pla Jove, i que es durà a terme durant 
el cinquè any, és a dir, el darrer de vigència del Pla. Aquesta revisió del Pla estarà 
estructurada, per una banda, a través del recull de les avaluacions realitzades durant els 
quatre anys de vigència del Pla i, per l’altra, amb l’obertura d’espais participatius que 
permetin emetre opinions sobre l’evolució del pla. 
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Així doncs, s’incorporen a continuació alguns elements per a l’avaluació dels diversos 

programes que configuraven el PLJ 2013, complementades amb algunes dades extretes de les 

memòries del Servei de Joventut, per tal d’obtenir una visió sintètica però completa del 

funcionament de les polítiques de joventut del municipi durant el període immediatament 

anterior a la renovació del Pla.  

 

Eix 1: Autonomia 

 

Programa 1. Educació 

Aquest és un àmbit on les competències municipals són limitades (manteniment de les 

instal·lacions, inscripcions, consergeria, orientació, promoció de la participació als centres, 

oferta de recursos municipals, etc.). Al llarg dels darrers anys s’ha produït un fenomen 

d’allargament del període formatiu, condicionat en bona part per les dificultats de les persones 

joves a l’hora d’accedir al mercat laboral. No obstant això, persisteixen algunes 

problemàtiques rellevants a l’hora de continuar els estudis, com poden ser l’elevat cost de la 

formació (sobretot de la postobligatòria), les poques facilitats que en molts casos es donen a 

l’hora de combinar els estudis amb l’activitat laboral, etc.  

Els recursos desenvolupats en temes d’educació des de l’Ajuntament es centren en bona part 

en l’acompanyament dels i de les joves en els seus itineraris acadèmics, així com en oferir 

recursos de qualitat com l’assessoria d’orientació acadèmica i professional, assumida des del 

Departament d’educació. S’ha desenvolupat també un catàleg d’activitats educatives i una 

campanya de suport per a complimentar les demandes de beques  

Des de l’OPJ s’ha treballat per a realitzar actuacions d’informació i acompanyament als 

instituts, sent un dels àmbits que cal seguir treballant i consolidant, degut també a una 

predisposició desigual entre els diversos centres a l’hora d’acollir propostes externes als 

mateixos.  

Existeix una bona coordinació entre joventut i educació, fet que permet desenvolupar 

programes i iniciatives de manera conjunta (jornades d’orientació, de representants escolars, 

punts mòbils d’informació i xerrades a l’espai de tutoria, participació conjunta en taules de 

treball, etc.). També existeixen determinats equipaments educatius de titularitat municipal, 

com poden ser les biblioteques i les sales d’estudi, que són utilitzades amb freqüència per a 

persones joves. L’adequació i l’ampliació d’aquests equipaments pot ser una línia de treball a 

tenir en compte al llarg del període de vigència del nou Pla Jove.  

Per altra banda, es detecten algunes línies de treball que es consideren oportunitats 

estratègiques per a consolidar les actuacions en l’àmbit d’educació. Així doncs, és necessari 

potenciar el programa d’activitats les Antenes Informatives, la coordinació i el treball amb 
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delegats i delegades de classe, el treball per a l’orientació i suport psicopedagògic, 

coordinadament amb el professorat, les jornades d’orientació acadèmica, etc. Cal cercar la 

manera de ser més efectius a l’hora de difondre la informació des d’un punt de vista més 

juvenil i, per tant, que arribi de manera efectiva a les persones joves, implicant-les i fent servir 

les eines pròpies de comunicació entre estudiants. 

 

Programa 2. Ocupació 

L’elevat atur juvenil i la precarietat laboral han estat, sens dubte, una de les pitjors 

conseqüències de la crisi econòmica. L’àmbit de l’ocupació és un dels que s’ha considerat 

prioritari al llarg dels darrers anys, doncs esdevé essencial per a garantir el desenvolupament 

de l’autonomia de les persones joves. A més, aquest àmbit té una incidència directa sobre el 

desenvolupament d’altres, com ara l’accés a l’habitatge. En el cas del Prat existeix poca oferta 

laboral i poca capacitat de generar nous llocs de treball des de l’esfera pública. L’oferta 

existent és molt específica i molts perfils queden fora. Aquesta realitat afecta de manera 

concreta a la població jove, un fet que genera frustració de les expectatives vitals, situacions 

d’urgència socioeconòmica, dificultats per a emancipar-se, etc.  

Al Prat es compta amb diversos serveis específics relacionats amb l’ocupació, liderats tant per 

la pròpia OPJ com pel Centre de Promoció Econòmiva (CPE). Així doncs, cal remarcar 

l’existència d’una assessoria específica sobre temes d’ocupació i, des del 2015, del Programa 

de Garantia Juvenil, que ofereix informació i acompanyament en la millora de l’ocupabilitat i 

per resoldre problemes relacionats amb l’àmbit laboral. També són destacables altres 

iniciatives que han resultat d’utilitat en aquest àmbit, com el Club de Feina, un espai físic al 

CPE que ofereix recursos (assessorament tècnic, equip informàtic i telefònic, etc.) per cercar 

feina de manera activa i autònoma, o l’oferta PQPI’s. 

Existeix una bona coordinació entre l’OPJ, el CPE, el SOC, i les entitats amb oferta formativa i/o 

ocupacional al municipi, organitzats en una taula per a la ocupabilitat juvenil, generada al 2017 

des del programa de garantia juvenil. Aquesta taula ha facilitat el desenvolupament 

d’actuacions específiques per a persones joves de manera coordinada i complementària 

(evitant duplicació de recursos). Amb tot, aquesta coordinació ha de ser ampliada i 

consolidada al llarg dels pròxims anys, doncs si bé la predisposició és bona, encara hi ha alguns 

elements que cal millorar, com l’accés a la informació.  

Cal continuar treballant per a generar una programació estable de cursos i tallers relacionats 

amb l’àmbit de l’ocupació. 

 

Programa 3. Habitatge 

L’habitatge digne és un dels principals pilars per a construir l’autonomia de les persones joves. 

Existeixen, no obstant això, un seguit de problemàtiques estructurals i conjunturals que 

representen un risc a l’hora de garantir l’accés a un habitatge digne. Els cada vegada més 
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elevats preus del lloguer, així com els requisits que sovint es demanen per signar el contracte 

(feina estable, dipòsit, etc.) són segurament les dificultats més comunes amb les que es troben 

les persones joves del Prat, així com de la majoria de municipis catalans. Per altra banda, el fet 

que siguin poques les competències dels municipis en matèria l’habitatge també dificulta que 

es puguin desenvolupar actuacions efectives en aquest àmbit.  

Al llarg dels últims anys s’han desenvolupat programes i actuacions destinats a facilitar l’accés 

de les persones joves a l’habitatge. Concretament, Prat Espais s’ha consolidat com un servei de 

referència en aquest àmbit, amb gran afluència de persones joves (específicament dels joves 

de més edat, fins a 35 anys). L’assessoria d’habitatge (ubicada a Prat Espais, però que forma 

part de les assessories joves) també ha estat un actiu a l’hora d’acompanyar i orientar a les 

persones joves que cerquen habitatge. Per altra  banda, el Prat compta amb alguns habitatges 

de protecció oficial (Cal Gana / Remolar Sud)  que poden ser destinats a persones joves.  

Es destaca la poca oferta d’habitatges de protecció oficial i, en general, hi ha poca oferta de 

lloguer accessible per a persones joves. Per altra banda, els requisits per accedir a la borsa 

municipal d’habitatges són massa restrictius (ingressos mínims) i les llistes per accedir a 

l’habitatge de protecció oficial són excessivament llargues.  

 

Programa 4. Salut 

Des de l’àmbit municipal, les actuacions relacionades amb l’àmbit de la salut se centren 

essencialment en la promoció d’hàbits saludables i en la prevenció dels comportaments de risc 

en àmbits com la sexualitat, el consum de drogues, etc. Per altra banda, el benestar psicològic i 

emocional és un aspecte que cada vegada es treballa d’una manera més intensa, i que cal 

seguir desenvolupament.  

Per tant, en aquest àmbit esdevenen d’importància l’assessorament en temes de salut. El 

Servei d’Informació sobre Sexualitat i Afectivitat (SISA), assumit des del Departament de Salut 

i Consum, és un servei molt conegut i consolidat que ofereix diversos recursos de manera 

gratuïta (informació i orientació, píndoles, test d’embaràs, etc.). Per altra banda, el Servei 

Integral per a les Conductes Addictives (SPAI) també compta amb una bona afluència de 

consultes i actuacions i amb una valoració positiva del seu funcionament. Les temàtiques que 

es treballen des d’aquestes assessories són de gran interès per a les persones joves, moltes de 

les quals s’acosten al Lloro per a fer-ne ús.  

Per altra banda, el SISA compta amb una programació de tallers als instituts, fet important per 

a arribar a la majoria de joves estudiants, si bé s’ha de continuar treballant amb col·lectius i 

entitats amb necessitats concretes i a demanda dels propis joves i/o dels professionals. El 

treball per al prevenció és encara molt institucional, i cal treballar en accions i fórmules més 

efectives destinades a les persones joves siguin efectives. 

La coordinació amb el Departament de Salut i Consum és fluida i molt col·laborativa. 
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Es destaca el desig de continuar innovant en temes com les addiccions digitals, les relacions 

afectives i molt especialment en la gestió emocional i la salut mental. 

S’ha de promocionar la nova imatge del servei SISA, que ha passat de Servei d’Informació 

sobre Sexualitat i Anticoncepció a Servei d’Informació sobre Sexualitat i Afectivitat. 

 

Programa 5. Mobilitat 

 

Aquest és un programa que s’ha de replantejar en el nou Pla. Al llarg dels últims anys les 

actuacions en aquest àmbit estaven molt enfocades a la mobilitat inter-urbana. Si bé cal 

mantenir aquesta línia d’actuació, cal també posar l’accent en la mobilitat internacional, que 

ha anat guanyant importància en els darrers  anys. 

En termes generals, el Prat és una ciutat amb una bona comunicació, tan urbana com inter-

urbana. Pel que fa a la mobilitat internacional, moltes persones joves mostren interès per a 

l’estudiar, el treballar o voluntariat a l’estranger. Des de Joventut s’ha donat resposta  amb 

l’assessoria de mobilitat internacional, un servei quinzenal, mancomunat a través del Consell 

Comarcal del Baix Llobregat amb altres municipis de la Comarca. 

 

Programa 6. Informació 

 

La comunicació desenvolupada des de l’Oficina del Pla Jove ha de comptar amb una gran 

capacitat de transformació i adaptació, donada la naturalesa canviant dels canals de 

comunicació que utilitzen les persones joves. Aquest aspecte s’ha treballat de manera activa al 

llarg dels darrers anys, i cal seguir-ho fent en el nou pla, tenint en compte alguns aspectes: la 

potenciació del llenguatge audiovisual, el desenvolupament d’una informació multicanal (web, 

blog, vídeo, etc.), potenciar la comunicació boca-orella entre les mateixes persones joves, 

passar d’una comunicació unidireccional a un model de comunicació on les persones joves 

puguin interactuar, plantejar problemàtiques i necessitats, aprofitar la informació que els i les 

assessores obtenen sobre consultes i necessitats per a tenir un contacte directe amb les 

demandes reals de la població jove, etc. 

El Lloro, Servei d’Informació Juvenil (SIJ) del Prat, amb més de 30 anys d’història, es valorat 

com a servei de referència de les politiques juvenils, entre el col·lectiu. La informació, de forma 

presencial, a través del web joves.prat.cat i les xarxes socials, han premés desenvolupar una 

comunicació més oberta i bidireccional.  

Tanmateix, hi ha algunes dificultats comunicatives que s’han de seguir treballant, especialment 

amb els majors de 20 anys.Igualement, cal ampliar la base de dades i desenvolupar una 

estratègia de butlletins-mailing més eficient. Pel que fa a l’espai físic d’informació, es destaca 
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que el Lloro ofereix un horari de tardes, que s’ha adequat a l’horari dels estudiants, entre les 

16:30 i les 20:30, així com un matí d’atenció al públic, sempre oferint una primera atenció dels 

interessos del jovent, que permeti l’acompanyament i la derivació oportuna segons la temàtica 

de consulta.  

En termes generals, s’ha de millorar en els continguts informacionals innovadors i d’interès, 

així com el contacte amb perfils diversos i majors de 20 anys. Cal també continuar ampliant el 

poder del “boca-orella” entre iguals i amb el personal professional de dinamització i l’equip 

d’educadors de medi obert a peu de carrer i els espais de trobada natural del jovent. 

 

Eix 2: Oci i experimentació 

 

Programa 7. Cultura 

Existeix un calendari d’activitats ciutat consolidat (Festa Major, Carnaval, etc.), així com una 

oferta continuada d’activitats a equipaments de la ciutat. Tanmateix, existeix una oferta 

cultural regular, formativa i d’activitats així com una aposta per l’accessibilitat i els preus reduït 

pels col·lectiu jove. Tot i així hi h apoca participació i assistència d’aquest col·lectiu. existeix un. 

L’Agenda d’activitats en el marc del web de Joves.prat.cat, filtra i selecciona les diferents 

propostes de ciutat per tal d’oferir una informació útil i d’interès. Cal continuar treballant en la 

seva ampliació amb un altre tipologia d’activitat.  

Per altra banda,  el jovent destaca la manca d’espais i equipaments d’oci.  Al llarg dels darrers 

anys s’ha intentat impulsar una Xarxa d’Espais Joves, que no ha s’ha desenvolupat, però s’ha 

començar a treballar en clau jove els propis equipaments culturals i esportius. En aquest nou 

Pla, per tant, és necessari una aposta per la continuïtat del nou projecte Zona Jove, d’oci 

positiu i no consumista, iniciat l’any 2018. 

En termes generals, hi ha la percepció de que l’oferta privada d’oci i experimentació al Prat és 

limitada per a les persones joves i poc diversa. Hi ha poques activitats amb un caire 

estrictament juvenil i les que es realitzen compten a vegades amb una baixa assistència, fet 

que indica que no són atractives per part de la població jove o que no es fa una tasca de 

comunicació efectiva.  

 

Programa 8. Música 

Hi ha diverses iniciatives en l’àmbit musical que funcionen bé. El projecte La Capsa es valora 

positivament com a espai de creació i actuació musical, així com la Taula de música, que 

reuneix diverses iniciatives de foment de la música del municipi. En general, hi ha una bona 

programació musical centrada també en la promoció de les formacions locals (Festival ritmes, 
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Festa Major, Melodia, 08820, etc.), programació al Cèntric. Els bucs d’assaig són també un bon 

espai per a fomentar la creació i desenvolupament de nous grups. 

No obstant això, hi ha poca oferta musical privada, degut en part a les dificultats per 

aconseguir permisos per a realitzar actuacions de música en directe. Es te l’apercepció que cal 

incrementar les oportunitats d’actuació per als músics locals. 

Es valora molt positivament el naixement de l’Escola Municipal de Música, ara d’Arts en Viu, i 

la seva oferta formativa no professionalitzadora. D’altra banda, cal fer una proposta de millora 

del Projecte de la Capsa en quan els projectes envers els joves. 

 

Programa 9. Nous creadors 

Al Prat hi ha una important activitat creativa, part d’ella impulsada per persones joves. Des de 

l’Ajuntament s’han desenvolupat diverses iniciatives per tal de donar suport a aquesta activitat 

creativa. Existeix l’equipament cultural de Torre Muntadas i el Servei d’Assessorament UNZIP 

que es gestiona des d’aquest espai, així com altres espais d’exposició al municipi. El Prat 

compta també amb una Escola d’Arts i oferta de batxillerat artístic a l’Institut Baldiri Guilera. 

També hi ha una Taula de creadors i es realitzen convocatòries artístiques amb regularitat. 

Es fa palès una manca d’espais de creació i exposició, així com una falta de recursos econòmics 

i humans destinats al foment de l’activitat creativa.  

Des de l’Oficina del Pla Jove s’han realitzat algunes actuacions de suport en aquest àmbit, com 

exposicions o accions per donar valor als joves S’ha treballat per la professionalització 

d’emprenedors en fotografia, vídeo, dibuix, etc.. fent encàrrecs de materials audiovisuals o de 

promoció de joventut. La proximitat entre el Lloro i Torre Muntadas també contribueix a que 

hi hagi una bona i estreta coordinació.  

Una assignatura pendent: generar un projecte d’art urbà ala ciutat. Malgrat petites accions 

liderades per joventut no hem pogut engegar un projecte consensuat molt demandat pels 

propis creadors. 

 

Programa 10. Lleure educatiu 

En l’àmbit del lleure educatiu, l’activitat de l’OPJ s’han centrat, per una banda, en el suport i 

coordinació dels projectes de lleure educatiu i, per l’altra, en desenvolupament d’activitats de 

lleure educatiu pròpies o de manera conjunta amb les entitats.  

Es valoren de manera positiva el sistema de subvencions a entitats de lleure, així com les 

ajudes en la cessió d’espais municipals o al lloguer i manteniment d’altres locals. Amb aquest 

Pla, les entitats de Lleure han passat a tenir convenis nominatius que generen estabilitat al seu 

projecte i finançament. Cal destacar també el desenvolupament d’iniciatives consolidades, 
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com la Comissió de Lleure, formada per les entitats de lleure del municipi i l’administració, o el 

Pratijoc (programa d’activitats durant les vacances de Nadal). 

Les activitats de suport a l’activitat de lleure suposa una càrrega econòmica important al 

pressupost de joventut. Per altra banda, són molts els requisits i la documentació que es 

demana per a rebre subvencions, segons les entitats.  

Es percep també la necessitat de reformular les actuacions que es fan, com el Pratijoc, perquè 

segueixin sent innovadores i atractives. En el cas de la Comissió de Lleure, es detecta també la 

necessitat de reformulació, amb la finalitat de seguir sent un espai percebut com a útil per a 

les entitats de lleure.  

 

Programa 11. Esport 

Moltes persones joves del Prat realitzen activitats esportives. Hi ha també un gran nombre 

d’entitats esportives amb una forta participació juvenil. Les instal·lacions i complexos esportius 

són adequats i alguns de creació relativament recent. Pel que fa a l’actuació municipal, hi ha 

una bona coordinació amb els tècnics d’Esports i diverses iniciatives d’esport no federat i 

activitat física al carrer. 

El naixement del club Espot Jove, ha donat resposta a molts adolescents i joves entre 12 i 18, a 

preus assequibles per a una pràctica esportiva continuada al llarg del curs escolar. 

No obstant, sí que es detecta certa manca d’informació i desconeixement sobre dades d’usos i 

joves implicats, activitats i programes del que passa als equipaments esportius. Algunes de les 

instal·lacions, com el rocòdrom, no són accessibles fàcilment per a la gent jove.  

 

Eix 3: Ciutadania 

 

Programa 12. Promoció de la participació 

S’han donat experiències puntuals on s’han abordat projectes, des de la perspectiva de la 

participació i de forma transversal amb d’altres departaments, que han obtingut molt bons 

resultats, obrint noves possibilitats de treball en aquest àmbit. Ha fet visible la necessitat 

d’articular un projecte específic de promoció de la participació.  

En referència a la interlocució amb les persones joves s’han desenvolupat espais amb la 

finalitat d’establir un canal de comunicació bidireccional i constant . Es destaca un equip que 

creu amb el programa, la consolidació de la Comissió de Lleure i el funcionament del Consell 

Municipal de Joves, creat l’any 2011, així com diverses taules de joves.  Tot i això, tant l’espai 

de la Comissió de Lleure com el consell municipal, requereixen una revisió constant per trobar 

la forma òptima de funcionament.   
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Programa 13. Iniciatives juvenils i associacionisme 

Es destaca el suport i assessorament tècnic i econòmic a entitats juvenils constituïdes, però 

també a grups no formals i iniciatives individuals.  

En termes generals, es considera que hi ha poc associacionisme juvenil al Prat, i que s’ha de 

seguir fomentant l’associacionisme o altres pràctiques participatives entre les persones joves,  

així com la formació en aquest àmbit. 

 

Programa 14. Diversitat i Convivència 

Aquest programa aglutina un conjunt de programes vinculats al departament de ciutadania, 

con ara, Dona, Nova Ciutadania, Discapacitat, Solidaritat i Cooperació, Civisme i >mediació o el 

Pla d’actuació Sant Cosme (PASC) S’han realitzat diferents accions per a joves, generalment de 

sensibilització en aquest àmbits i s’han iniciats experiències d treball amb accions concretes al 

barri de Sant Cosme amb poc impacte però iniciant sòlides sinèrgies entre professionals. Es 

destaca la coordinació pel que fa a temes d’igualtat i de gènere, així com el treball de 

situacions conflictives de joves de famílies ou vingudes amb el servi de nova ciutadania i 

mediació. 

 

Programa 15. Inclusió Social 

Tots els programes vinculats a la Inclusió abanderats des de Serveis Socials han tingut un fort 

desenvolupament al llarg d’aquest 4 anys així com una implicació i coneixement entre els 

diferents agents vinculats al treball per la cohesió social a la ciutat. 

Es destaca el naixement de la Taula per la Inclusió Jove (TIJ) per atendre situacions de 

vulnerabilitat i problemes de convivència a equipaments i espai públic. Aquest espai es 

converteix al 2017 en la Xarxa PromoJove, una plataforma de treball transversal amb referents 

de tots els departaments municipals que realitzen actuacions amb joves. Una xarxa que ha de 

continuar treballant des de l’anticipació, la prevenció i l’acció de forma positiva en totes les 

vessants dels itineraris personals dels joves i no exclusivament treballant des de inclusió. 

Aquest programa genera un equip d’educadors de carrer desenvolupa un projecte de joves al 

medi obert que s’ha de continuar ampliant, arribamt a tot el territori atenent les particularitats 

dels joves del barri de Sant Cosme i la capacitat d’accions. 

 

Programa 16. Medi ambient 

Programa poc treballat on també s'ha desenvolupat poc la coordinació amb el Departament 

corresponent. 
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Annex 3. Equipaments  
 

Tot seguit es presenten els diferents tipus d’equipaments sobre els quals es portaren a terme 

les polítiques municipals de joventut del Pla. 

El Lloro, Serveis de Joventut, equipament de referència: Equipament central, 

referència de la política local de joventut i articulador dels mecanismes de treball i aplicació del 

Pla Jove del Prat. Des d’ell es desplegarà l’acció de l’equip de joventut i hi tindran lloc els 

espais de gestió bàsics. 

 El Lloro, Serveis de Joventut és un equipament central de 300 metres quadrats dedicats a 

serveis integrals per a la joventut, en els quals les assessories i la dimensió 2.0 dels seus 

projectes es posen a la disposició dels destinataris de l'equipament, és a dir, la gent jove de la 

ciutat. El Lloro ofereix tot un ventall de serveis per informar, orientar i assessorar els joves de 

15 a 30 anys (fins a 35 anys en temes d'habitatge). 

Aquest equipament vol ser un espai de referència per al jovent de la ciutat, obrint una nova 

etapa del servei d'informació juvenil i del SISA (servei d'assessorament sobre sexualitat). 

Cèntric Espai Cultural. Equipament Cultural de titularitat Municipal que aglutina diferents 
serveis: 

• Biblioteca 

• Sales d’estudi  

• Arxiu municipal 

• Auditori  

• Sala d’exposicions 

• Gastrobar, 

• Sala d’exposicions 

 

Disposa d'espais amplis habilitats per dur a terme activitats diverses: vestíbuls, l'Auditori, la 

sala d'exposicions, sales de treball, sala d'actes, sala @tic, etc. Tots ells amb wifi.  

Es treballa des de la proximitat amb l'objectiu de fomentar la relació i els hàbits de consum 

cultural, generant espais de coneixement, investigació i diàleg al voltant de la cultura i la 

participació ciutadana. Les activitats que es duen a terme posen l'èmfasi en la promoció de 

l'accés a la informació, la difusió de música clàssica i en el foment de l’hàbit lector. Tot plegat 

per impulsar l’ús democràtic i quotidià de les noves tecnologies de la informació i la 

comunicació 

La Capsa és un projecte cultural de proximitat que treballa, des de la música, per construir una 

ciutadania cultural activa i crítica, afavorint el desenvolupament de les capacitats creatives de 

les persones de forma individual però alhora generant espais d’acció social col·lectiva i 

compartida que afavoreixin el desenvolupament de la comunitat en què el projecte cohabita. 
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La Capsa vol facilitar nous processos de treball en el camp de la cultura, obrint-se camí com un 

node d’experimentació musical i cultural des d’on desenvolupar activitats diverses en un diàleg 

constant amb la ciutat i les persones tant de forma presencial com virtual. 

• Sala de concerts  

• Bucs d’assaig  

• Estudi de so 

• Aules polivalents  

• Escola municipal de musica  

 

Centres Cívic “Jardins de la Pau” i “Sant Jordi- Ribera Baixa”. Equipaments 
culturals de barri, un lloc de trobada i de convivència de ciutadans i entitats. Activitats 
multidisciplinàries, i al mateix temps, un espai d'acollida per a les iniciatives i propostes del 
ciutadans. Sales de conferències 

• Sala d’exposicions  

• Sala de reunions 

• Aules i tallers  

• Espai noves tecnologies 

• Café Bar 

 

I depenent l’especialitat  

• Sala escènica  

• Bucs d’assaig  

• Laboratori B/N 

• Espai Infantil  

• Cuina  

 

Cívic Delta del Llobregat. Equipament polivalent de la Generalitat de Catalunya que inclou un 
Casal Cívic, un Casal de Gent Gran, i l’espai infantil “Jugar i Llegir” que consta d’una ludoteca i 
una sala de lectura. A més, acull un centre de dia per a la gent gran que ofereix serveis 
sanitaris, rehabilitació física, rehabilitació cognitiva, estimulació i animació.  

Aquest equipament ofereix tallers i cursos organitzats per entitats, grups d’usuaris, 

l’Ajuntament, el casal cívic i el casal de la gent gran: tai-txí, pintura a l’oli, aerobatuca, cuina 

mediterrània, dansa del ventre, country, balls de saló, sardanes, gimnàstica, puntes de coixí i 

patchwork. 
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Hotel d’Entitats EL Prat-centre. Equipament inaugurat l'any 2006, que té per objectiu acollir la 
seu d'entitats del municipi a les quals s'ofereix servei de despatx, bústia, connexió a Internet, 
magatzem i espai per a reunions i per al desenvolupament de les seves activitats. La titularitat 
de l'hotel d'entitats El Prat - Centre correspon al Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya. 

Centre Cultural Remolar. L’equipament funciona com una escola d’arts i es troba en 

remodelació. Albergarà el CNL (centre normalització lingüística). L'Ajuntament del Prat de 

Llobregat és membre fundador del Consorci per a la Normalització Lingüística, creat amb 

l’objectiu de facilitar el coneixement, l’ús i la divulgació de la llengua pròpia de Catalunya en 

tots els àmbits 

Escola Municipal d’arts en viu. Actualment escola Municipal de Música que està en 

procés d’anar incorporant gradualment  el teatre i la dansa dins de les disciplines que 

imparteix. Escola està oberta a tothom, amb un projecte artístic en xarxa amb el teixit social, 

educatiu i cultural de la ciutat. És una escola amb una oferta formativa diversa i flexible, 

adaptada a totes les edats, que fomenta la creativitat i l’aprenentatge al llarg de la vida, tant 

per a aquells públics que busquin un aprenentatge artístic a mida, com per als que desitgin fer 

de la música la seva professió. Es caracteritza per ser un centre actiu i innovador que té, en la 

pràctica musical, el seu motor d’aprenentatge, i que dóna prioritat a la vivència artística i el 

treball col·lectiu 

Centre d’art Torre Muntadas. Antiga torre d'estiueig adquirida per la família Muntadas 

que actualment alberga:  

•   /UNZIP Arts Visuals, el dispositiu de suport i mediació de les arts visuals al Prat que 

conforma el punt de referència de l'art contemporani i la producció visual, en el seu 

sentit més ampli. 

•  La Sala d’Arts Josep Bages  

• El Teatre Kaddish  

 

Teatre Modern. A més de funcionar com a teatre en aquest equipament existeix la sessió 

i/o el lloguer de sales.  

El Centre de Promoció Econòmica de l'Ajuntament del Prat és l'equipament de referència a 

l'àmbit del desenvolupament local del municipi, amb l'objectiu complementari de dinamitzar i 

promoure l'activitat econòmica i de donar suport, mitjançant serveis i programes, a les 

persones que cerquen feina, volen millorar-la o que estan interessades en realitzar formació, 

sigui per accedir a un lloc de treball o per reciclar-se. Aquest Centre s'inaugurà l'any 1996, 

disposa d'unes instal·lacions innovadores i amb capacitar per fer front als nous reptes que es 

presenten avui dia al municipi. En aquest equipament s’ofereixen els següents serveis: 

• Escola d'Oficis Delta del Llobregat 

• Escoles Taller i Tallers d'Ocupació 

• PQPI - Pla de transició al treball (PTT) 

• Programes i serveis d'orientació, formació ocupacional i inserció laboral 

http://www.unzip.elprat.cat/
http://www.elprat.cat/viure/Serveis/detall_servei/_WxhKz83Fl_L4_wxKTuuSKFf3gNV3vxE9ZWKetvx6PRsn0rd7-_u89Q
http://www.elprat.cat/viure/Serveis/detall_servei/_WxhKz83Fl_L4_wxKTuuSKFf3gNV3vxE9Yxg3P0RVigNY-SGCbU2j-g
http://www.elprat.cat/viure/Serveis/detall_servei/_WxhKz83Fl_L4_wxKTuuSKFf3gNV3vxE9tspII_etTe6cR_ARaGSJBw
http://www.elprat.cat/viure/Serveis/detall_servei/_WxhKz83Fl_L4_wxKTuuSKFf3gNV3vxE9v277cHepO36-7epG544wEg
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• Programes i serveis de suport i dinamització del teixit empresarial, el comerç local, 

l'autoocupació i la creació d'empreses 

• SEFED - Simulació d'empreses amb finalitats educatives 

• Servei de creació i consolidació d'empreses 

• Serveis per facilitar la inserció laboral 

 

Escola d’oficis Delta del Llobregat. Equipament municipal adreçat a formar persones 

en edat laboral, aturats o treballadors del Prat i/o de localitats properes que vulguin aprendre 

una professió o reciclar el seu perfil professional. Les instal·lacions estan preparades amb aules 

i tallers adequats a la docència d'oficis, com electricitat, lampisteria, soldadura, serralleria, 

paleta i pintura d'edificis. 

Centres educatius de secundari. Al Prat del Llobregat hi ha els següents centres 

educatius: 

 

• Institut Escola del Prat 

• Institut Illa dels Banyols 

• Col·legi La Seda de Barcelona 

• Institut Salvador Dalí 

• Institut Estany de la Ricarda 

• Col·legi Mare de Déu del Carme (primària mitjà i superior; ESO) 

• Institut Baldiri Guilera 

• Col·legi Nuestra Señora del Mar - García Lorca 

• Institut Ribera Baixa (Seu 1) 

• Institut Ribera Baixa (Seu 2) 

Altres centre Educatius 

• Centre de Recursos Pedagògics (CRP) 

• Servei Educatiu Baix Llobregat 4 

• Escola Oficial d'Idiomes (EOI) 

• Centre Esplai 

 

Equipaments esportius. A continuació es presenta un llistat dels equipaments esportius: 

• Centre Municipal de Vela del Prat. CMVP 

• Complex Esportiu Municipal Estruch 

• Complex Esportiu Municipal Fondo d'en Peixo 

• Complex Esportiu Municipal Julio Méndez 

• Complex Esportiu Municipal Sagnier 

• Pistes d'skate 

• Equipament d'entrenament de carrer al parc Nou 

 

http://www.elprat.cat/viure/Serveis/detall_servei/_WxhKz83Fl_L4_wxKTuuSKFf3gNV3vxE9rx8DjcyiEEoAhtG3SQuP2A
http://www.elprat.cat/viure/Serveis/detall_servei/_WxhKz83Fl_L4_wxKTuuSKFf3gNV3vxE9rx8DjcyiEEoAhtG3SQuP2A
http://www.elprat.cat/viure/Serveis/detall_servei/_WxhKz83Fl_L4_wxKTuuSKFf3gNV3vxE9l49cItYsxXHW-TRIzE4RmQ
http://www.elprat.cat/viure/Serveis/detall_servei/_WxhKz83Fl_L4_wxKTuuSKFf3gNV3vxE9kdreyziHcTsnmkT4FTXJnQ
http://www.elprat.cat/viure/Serveis/detall_servei/_WxhKz83Fl_L4_wxKTuuSKFf3gNV3vxE9n2ExdqQtYZfPWZdaz-6gdg
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCAKQdDM2c6OvdlIRAVa2-RlQ
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCAmE1RDUd6LQ6ZEExK1OUqkQ
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCA66Px-oTx-nzbvO4FtR7nOg
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCAqvhZM8B_Yapq5eaajO4ZhA
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCAia4hkB4BceOXrnQVnNCb4Q
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCAxPLuTHQzU2pdLJ1x7UWT2A
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCA36_2dGCq0GqWygf2KKlRQQ
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCAKqhWafYL151B0dkfH9WFJw
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCAJXJt0-XTuNZSOVgppZshUQ
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCArcWY_RORUhh9sJxhfhkU1Q
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCAPDETsuAZGdKKjzXbpOx5_A
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCAbbpu141EcZOXPs1LHm30OA
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCA3Sn_vpCAuyyLP-pFh9mKCw
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MIjpCbLvONCAIgRCFQM6ryeDaNu0sVWivA
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MDB1MhexzluM1-2lhM1lm79Ro-D-_AjUEg
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MDB1MhexzluM7vq0eKwQ58YP9YngzceODw
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MDB1MhexzluMaHZHdMpJT6t5ij4-fkrmZA
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MDB1MhexzluMp10dz2KztFaVJcy_fi81SQ
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MDB1MhexzluMtsc7nXKQhFBbdr60KSWVcw
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MDB1MhexzluMu7gBD7Gkboq0Dj0nKyRa0g
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Centre de recuperació d’animals marins (CRAM). El CRAM fa tasques de rescat, 

clínica i recuperació d'espècies marines amenaçades, així com activitats lúdiques i educatives 

amb l'objectiu de donar a conèixer i sensibilitzar la societat sobre la problemàtica 

mediambiental existent a l'entorn marí. 

 

Cases d’en Puig, Serveis de Ciutadania. Aquest equipament ofereix els següents 

serveis: 

• Horts lúdics municipals 

• Servei de mediació ciutadana i comunitària 

• Promoció de la dona 

• Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 

 

Oficines municipals: 

• OIAC. Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana 

• Prat Espais. Empresa municipal d'habitatge i aparcament 

• La Porta del Delta. Centre d'Informació i Promoció del Delta del Llobregat 

• Oficina Municipal d'Informació al Consumidor/a - OMIC 

• Oficina municipal d’informació de Sant Cosme 

 

Equipaments sanitaris: 

• CAP Doctor Pujol i Capsada 

• CAP Disset de Setembre 

• CAP Ramona Via 

• SPAI - Servei Integral per a les Conductes Addictives 

• Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç (CDIAP) 

 

Altres equipaments complementaris 

El desplegament de la política de joventut, necessàriament transversal, requereix l’ús o 

aprofitament d’equipaments municipals sectorials, gestionats per altres departaments. En la 

mesura que es desplegarà un sistema de treball transversal, s’acordarà fórmules d’ús puntual, 

periòdic i normalitzat d’aquests equipaments per a l’execució d’accions concretes del Pla Jove 

del Prat. Aquest sistema inclourà equipaments esportius, culturals i educatius. 

 

 

http://www.elprat.cat/viure/Serveis/detall_servei/_WxhKz83Fl_L4_wxKTuuSKNpCzDQP_VxTrAsMqO5I3dwNsEHSYpUoEg
http://www.elprat.cat/viure/Serveis/detall_servei/_WxhKz83Fl_L4_wxKTuuSKNpCzDQP_VxTV13lu4U0gSsh4-jMMz-urw
http://www.elprat.cat/viure/Serveis/detall_servei/_WxhKz83Fl_L4_wxKTuuSKNpCzDQP_VxTvnL4ewxXvpEgSYlKXbgXgw
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MOnwKMmOSx_YgM5TvjhG8mRyDuwoW-ltng
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MOnwKMmOSx_YwlKTTzgdR8j44QbgDWH3UA
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MOnwKMmOSx_Y2ZD1zpqiNmkxphfQ8655iA
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MOnwKMmOSx_YJXVXqvICE1IuvihC7xesPg
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MHKNYS9O6x_n-vpZj-gjlWXXVnNE_kTpdg
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MHKNYS9O6x_nBKL3dEm5WxbfBtRadmo1Kg
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MHKNYS9O6x_n-xdL__5ELoFiuFO2mtf9dQ
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MHKNYS9O6x_nPUwcx5H51j8LM5pNY4FaEQ
http://www.elprat.cat/viure/Equipaments/Equipament---Detall/_NYqPI0QV-0qLRupvrnu2MHKNYS9O6x_nf53_tvHXc_QTLKq64Yk0Zg
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Annex 4. Recull de propostes del procés participatiu 

(Disseny del Pla Jove) 
 

No es pot entendre el disseny dels projectes i les actuacions del Pla sense comptar amb les 

aportacions de les persones joves del municipi. Com ja s’ha mencionat, la participació és un 

dels eixos que es treballaran de manera transversal i, per tant, incidirà en el desenvolupament 

de tots els àmbits de treball que conformen aquest Pla. Aquest fet fa especialment necessari 

que la participació sigui també present en totes les fases de l’elaboració i execució d’aquest 

document.  

En el cas del Disseny, la participació ha estat encarada a recollir propostes de projectes o 

actuacions que es caldria dur a terme al municipi al llarg dels pròxims cinc anys. Aquest recull 

de propostes s’ha fet a través de diversos punts descentralitzats (kioskos de recollida de 

propostes). Concretament, s’han realitzat un total de 8 kioskos en diversos espais del municipi, 

amb la finalitat d’arribar a joves de perfils i edats diverses. Es recullen a la taula següent els 

diversos punts de recollida de propostes que s’han dut a terme.  

 

Data Punt de recollida de propostes 

12/05/2018 Kiosk de recollida de propostes (Festival Altraveu) 

14/05/2018 Kiosk de recollida de propostes (Estació RENFE) 

15/05/2018 Kiosk de recollida de propostes (Skatepark)  

16/05/2018 Kiosk de recollida de propostes (CEM Sagnier) 

17/05/2018 Kiosk de recollida de propostes (Metro Sant Cosme) 

22/05/2018 Kiosk de recollida de propostes (Metro Estruch) 

23/05/2018 
Kiosk de recollida de propostes (Plaça Pau Casals – Escola Municipal 

de Música) 

24/05/2018 Kiosk de recollida de propostes (Plaça de l’Aigua – Sant Cosme) 

 

Al llarg d’aquests 8 kioskos han estat recollides un total de 233 propostes, de les quals 156 

corresponen a l’eix d’Oci, lleure i cultura, 51 al d’Autonomia i 26 al de Transformació social. Per 

altra banda, aquestes aportacions han estat complementades amb algunes propostes 

realitzades al llarg de les sessions participatives de la fase de diagnosi, i que també s’han volgut 

recollir en aquest apartat.  
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Les propostes recollides en els kiosks mòbils  

 

A la taula següent es recullen algunes de les principals aportacions de l’eix d’Autonomia. La 

major part de les aportacions han estat vinculades als àmbits d’educació i mobilitat, un fet que 

s’explica per la franja d’edat majoritària de les persones que han fet propostes vinculades amb 

l’Autonomia (12-18 anys). També degut a l’edat es pot explicar que hi hagi menys aportacions 

relacionades amb l’habitatge, l’ocupació o la salut. 

 

Taula 1. Eix d’Autonomia 

Àmbit Proposta 

Nombre 
d’aportacions 
relacionades 

Kioskos on s'han fet 
aquestes aportació 

Educació 

Incrementar l'oferta formativa, formal i informal, del municipi: 
cicles formatius de grau mitjà i superior / incrementar l'oferta de 
Batxillerat artístic / Cursos d'idiomes / oferta d'activitats 
extraescolars de ciències, etc. 8 

Altraveu / CEM Sagnier 
/ El Cèntric / La Capsa 
/ EMMP 

Biblioteques públiques: construir més biblioteques a Sant Cosme / 
ampliar l'horari de la biblioteca del Cèntric / millorar l'espai de la 
Biblioteca Antonio Martín (separació dels tres pisos) / Construir 
una biblioteca al Casc Antic 4 

CEM Sagnier / El 
Cèntric / EMMP 

Oferir més beques en educació 2 
Estació de RENFE / El 
Cèntric 

Millorar l'orientació i l'assessorament en l'àmbit educatiu: 
formacions sobre cicles formatius 2 Altraveu  

Mobilitat 

Millorar el servei de bus interurbà, especialment amb Cornellà 
(algunes intervencions especifiquen el centre comercial SPLAU). 
També es menciona la millora de connexió amb bus a Barcelona 11 

CEM Sagnier / Sant 
Cosme (metro Parc 
Nou) / El Cèntric / 
EMMP 

Millora del transport públic urbà: bus nit a la platja durant l'estiu, 
retornar el bus 165 a la ruta original i construir una parada de 
metro al carrer Pau Casals 3 

Skatepark / El Cèntric / 
Sant Cosme (metro 
Parc Nou) 

Ampliació de la xarxa de carril bici de la ciutat 1 CEM Sagnier 

Millorar les beques en el transport públic 1 
Sant Cosme (Plaça de 
l'Aigua) 

Habitatge 
Millora de les ajudes econòmiques per a facilitar l'accés de les 
persones joves a l'habitatge 11 

Altraveu / CEM Sagnier 
/ Sant Cosme (metro 
Parc Nou) / Estació 
RENFE / La Capsa 

Ocupació 
Fomentar l'ocupació de les persones joves, facilitant a les persones 
joves sense experiència el seu accés al mercat laboral: Pla 
d'Ocupació / borsa d'ofertes d'ocupació per a joves 3 Altraveu / El Cèntric 

Salut 
Realitzar xerrades a primària de sensibilització sobre l'assetjament 
escolar 1 Altraveu 
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L’activitat esportiva és un dels principals àmbits d’aquest segon eix, generant un nombre 

important de demandes entre les persones participants, sobretot vinculades a la 

millora/ampliació dels equipaments i espais esportius existents, així com a l’ampliació de 

l’oferta d’activitat esportiva. 

Les activitats d’oci i lleure també generen un important interès entre les persones que han 

participat, es fa especial referència a la manca d’oferta d’activitats d’oci apropiades per a les 

persones joves del municipi, i específicament de l’oci nocturn a la ciutat.  

 

Taula 2. Eix d’Oci, lleure i cultura 

Àmbit Proposta 

Nombre 
d’aportacions 
relacionades 

Kioskos on s'han fet 
aquestes aportació 

Esports 

Existeix una forta demanda per habilitar determinats equipaments o 
espais esportius, algunes dels que s'han mencionat amb una major 
freqüència son: habilitar més pistes de futbol al municipi / tornar a 
posar rampes a la Plaça Andalusia, l'Estruch i a l'skatepark / Habilitar 
lavabos a l'skatepark / reformar l'skatepark per a fer-lo indoor / 
habilitar espais per a l'exercici de la cal·listènia i parkour / construir una 
pista de tennis / posar taules de ping-pong (skatepark, poliesportius, 
etc.)  37 

CEM Sagnier / Skatepark / 
El Cèntric / Altraveu / 
sortida RENFE / La Capsa / 
EMMP 

Hi ha demandes diverses sobre la millora de l'oferta esportiva: tornejos 
de futbol femení / tornejos d'scooter / fomentar la creació de més 
equips de futbol al municipi / classes i tallers: parkour, escacs, 
autodefensa, dansa, etc. 19 

Altraveu / Sortida RENFE /  
CEM Sagnier /  Sant 
Cosme (metro Parc Nou) / 
El Cèntric / EMMP / Sant 
Cosme (Plaça de l'Aigua) 

Fomentar la baixada de taxes dels socis dels clubs esportius 3 Altraveu 

Donar més ajudes econòmiques als clubs esportius del municipi 2 CEM Sagnier 

Oci i lleure 

Habilitar equipaments d'oci de naturalesa diversa destinats a l'oci i al 
lleure juvenil: piscina municipal descoberta, espai d'oci de tarda per a 
joves (punt de trobada), etc.  29 

Altraveu / Sortida RENFE / 
Skatepark / CEM Sagnier / 
Sant Cosme (metro Parc 
Nou) / El Cèntric / EMMP 
/ Sant Cosme (Plaça de 
l'Aigua) 

Incrementar i diversificar l'oferta d'oci a la ciutat. Es demana sobretot 
que es facin més esdeveniments musicals que comencin més aviat, així 
com tornejos i activitats relacionades amb els videojocs.  13 

El Cèntric / La Capsa / 
EMMP / Sant Cosme 
(Plaça de l'Aigua)  

Incrementar l'oferta d'oci nocturn, un increment que ha d'anar 
acompanyat d'espais adequats per a dur a terme aquesta activitat 9 

Altraveu / CEM Sagnier /El 
Cèntric 

Zona Jove 

Generar espais específics per a persones joves que serveixin com a 
punt de trobada i de realització d'activitats diverses. Es menciona la 
necessitat que aquests espais siguin accessibles també per a menors 
d'edat 14 

Altraveu / CEM Sagnier / 
Cèntric / La Capsa / 
EMMP 

Cultura Generar més oferta musical atractiva per a les persones joves del 
municipi. Potenciar també les arts escèniques i la dansa, entre d'altres. 12 

Altraveu / Sortida RENFE / 
CEM Sagnier / El Cèntric / 
EMMP 
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Noves 
tecnologies 

Habilitar més zones de wifi gratuït a la ciutat. De manera concreta, 
s'assenyala el barri de Sant Cosme 3 

CEM Sagnier / El Cèntric / 
EMMP 

Millorar els equips informàtics a disposició del públic (com podrien ser 
els ordinadors del Lloro.  2 CEM Sagnier / La Capsa 

 

L’Eix de Transformació social és el que ha comptat amb un menor nombre d’aportacions. 

Segurament el perfil de les persones participants (alta participació de joves d’entre 12 i 18 

anys) i el fet que es tracti d’un eix que es pot percebre com a més ‘abstracte’ o que requereix 

una major reflexió, segurament són elements que han propiciat que el nombre de propostes 

recollides en aquest eix sigui menor.  

 

Taula 3. Eix de Transformació social 

Àmbit Proposta 

Nombre 
d’aportacions 
relacionades 

Kioskos on s'han fet 
aquestes aportació 

Convivència 
Impulsar més actuacions de formació i sensibilització per a millorar la 
convivència a la ciutat: xerrades i tallers a escoles i instituts / prevenció 
del risc d'exclusió social, etc.  7 

Sortida RENFE / CEM 
Sagnier / El Cèntric 

Medi ambient Fer més parcs i zones verdes a la ciutat 4 

CEM Sagnier / Sant 
Cosme (metro Parc 
Nou) / El Cèntric 

Organitzar actuacions de sensibilització sobre respecte i cura del medi 
ambient 2 El Cèntric 

Diversitat 

Organitzar activitats de sensibilització per a potenciar la inclusió de la 
diversitat 2 Altraveu 

Generar espais de trobada per a persones LGTBI i potenciar la creació 
d'un grup de lluita pels drets de les persones LGTBI 2 CEM Sagnier 

Habilitar un espai perquè els i les joves del Prat es puguin trobar per 
combatre la islamofòbia, gitanofòbia i fer del Prat una ciutat més 
sensibilitzada 1 CEM Sagnier 

Organitzar activitats d'oci que fomentin la inclusió 1 Altraveu 

Igualtat 

Potenciar les activitats de formació i sensibilització en temes d'igualtat, 
tenint en compte els diversos eixos de discriminació i desigualtat que 
incideixen sobre la població de la ciutat. 2 El Cèntric 

Foment de l'esport femení al municipi: tornejos i creació d'equips 
femenins. 1 Altraveu 

Associacionisme 

Organitzar tallers informatius sobre l'associacionisme juvenil per a 
potenciar la participació associativa dels i de les joves del Prat.  1 Altraveu 

Oferir més ajudes econòmiques a les entitats. 1 Altraveu 
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Les aportacions realitzades des de la Xarxa PromoJove (sessió de la fase 

de disseny) 

 

En la fase de disseny s’ha considerat també oportú comptar amb la participació dels 

departaments i serveis membres de la Taula PromoJove, amb l’objectiu d’obtenir una visió 

global de les principals línies d’actuació que cal recollir en el disseny d’aquest Pla Jove. Per tal 

d’ordenar el debat s’han plantejat tres dimensions d’anàlisi diferents: 1) Reptes generals 2) 

Reptes específics, i 3) Actuacions. D’aquesta manera s’ha pogut treballar des dels aspectes més 

generals fins a les actuacions concretes que cal emprendre per a materialitzar-los.  

Pel que fa als àmbits temàtics, la sessió participativa s’ha organitzat a través dels quatre eixos 

que configuren el disseny, als quals s’han incorporat aspectes relacionats amb el treball 

transversal, aprofitant el fet de comptar amb la presència de representants dels departaments 

que realitzen actuacions per a persones joves, i que per tant han de ser els protagonistes a 

l’hora de potenciar i consolidar aquesta transversalitat.  

A continuació, presentem les taules resum que recullen les principals aportacions realitzades al 

llarg de la sessió. 

 

Eix 1: Autonomia 

El foment de l’empoderament personal i la millora de l’acompanyament en els itineraris 

formatius, ocupacionals i en l’accés a l’habitatge, són alguns de les principals aportacions que 

s’han realitzat en l’eix d’Autonomia. Pel que fa als reptes generals, s’ha posat l’accent en la 

potenciació de la formació i el retorn al sistema educatiu d’aquelles persones joves que han 

abandonat prematurament els estudis. També destaquen aportacions vinculades al foment de 

l’ocupació juvenil i al foment de l’Economia Social i Solidària. 

Si es fa referència als reptes específics, es mencionen sobretot aspectes vinculats amb 

l’educació, com pot ser la millora de la informació de l’oferta formativa i la millora del prestigi 

dels graus de formació professional, trencant la idea d’una via única a l’èxit (estudis 

universitaris) que encara persisteix entre algunes famílies i persones joves.  

Quan es parla d’actuacions concretes es menciona la potenciació de l’ocupació. 

Específicament, es planteja generar estímuls positius per a les empreses per a contractar 

persones joves i per garantir unes condicions laborals dignes. També es fa esment a la 

necessitat d’oferir ajudes a les iniciatives d’Economia Social i Solidària. 

Taula 4. Eix d’Autonomia 

 

Aportació Àmbit 

Reptes 
generals 

Promoure i afavorir el retorn al sistema educatiu 

Educació Reduir l'abandonament prematur del sistema educatiu per part dels i de les joves 

Donar suport als itineraris formatius, laborals i en general vitals a les persones del municipi Educació / Ocupació 

Promoure l'arrelament al municipi, evitant que els i les joves marxin a altres ciutats 
Educació / Ocupació / 
Habitatge 
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Dotar d'oportunitats a totes les persones joves, sigui quina sigui la seva situació vital 
Educació / Ocupació / 
Habitatge / Salut 

Millora de l'ocupabilitat de les persones joves 

Ocupació 

Fomentar l'emprenedoria entre els i les estudiants de secundària 

Assessorar en temes d'ocupació 

Promoure una ocupació de qualitat i digne 

Foment de l'Economia Social i Solidària 

Reptes 
específics 

Donar suport específic a les persones joves amb dificultats (socials, educatives, 
psicològiques) capacitant per a l'empoderament en el seu itinerari vital: personal, formatiu-
laboral i de salut mental 

Educació / Ocupació / 
Salut 

Incrementar la formació professionalitzadora Educació / Ocupació 

Millorar la informació i suport que reben les persones joves a l'hora de triar les seves 
opcions d'estudi 

Educació 

Millorar la imatge i el prestigi que té entre els i les joves els graus de formació professional 

Impulsar i millorar l'aprenentatge de la llengua estrangera 

Impulsar l'APS Connecta Jove 

Actuacions 

Incentivar a les empreses per a la contractació juvenil i per a adoptar bones pràctiques de 
contractació, condicions laborals, etc. 

Ocupació Accions de suport i ajudes a l'Economia Social i Solidària 

Promoure habitatge protegit o de lloguer social. Ampliar beques i ajudes. Habitatge 

 

 

Eix 2: Oci, lleure i cultura 

En el cas de les aportacions relacionades amb aquest segon eix, aquestes es poden classificar 

fonamentalment com a objectius generals, sent per tant poca la concreció assolida en aquest 

eix. Per una banda, es poden apreciar aportacions vinculades a l’àmbit cultural, centrades en 

potenciar l’accés de les persones joves a l’oferta cultural de la ciutat i donar a conèixer aquesta 

oferta cultural. 

En l’àmbit dels esports, també es considera imprescindible potenciar la pràctica esportiva 

entre els i les joves, fent especial èmfasi en l’esport no federat, i donar a conèixer l’oferta 

esportiva del Prat. 

En la mateixa línia, es parla de donar a conèixer l’oferta de lleure educatiu, com a pas necessari 

per a potenciar-ne la participació.  

Per acabar, es parla de la necessitat de potenciar, en el marc del programa de Zona Jove, una 

programació atractiva i adequada a les demandes de les persones joves.  
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Taula 5. Eix d’Oci, lleure i cultura 

 

Aportació Àmbit 

Reptes 
generals 

Garantir l'accés a l'oferta cultural a través de beques i comunicació de les activitats que es 
realitzen 

Cultura 
Dinamitzar i disseny de programació d'oferta cultural segons els interessos de les persones 
joves 

Comunicar i fer arribar els recursos per al foment de la pràctica esportiva 

Esports 

Millorar i adequar els espais i recursos per a la pràctica esportiva lliure 

Incrementar el nombre de joves que practiquen esport 

Fomentar la pràctica esportiva no federada 

Esports: accés i coneixement 

Facilitar l'acció i el coneixement de l'oferta de lleure Lleure educatiu 

Zona Jove com a programa que ha de ser flexible i adaptable a les demandes de la població 
jove Zona Jove 

 

 

Eix 3: Transformació social 

 

Són diverses les aportacions que es podrien classificar com a reptes generals de l’àmbit 

d’igualtat i convivència, molt centrades en empoderar els col·lectius de joves que actualment 

estan més invisibilitzats, potenciar la diversitat com una potencialitat del municipi, lluitar 

contra les desigualtats, etc. 

Per altra banda, en aquesta primera dimensió d’anàlisi també es recullen aportacions 

relacionades amb la participació, molt focalitzades en la potenciació de la participació juvenil i 

la implicació dels i de les joves en el desenvolupament de les polítiques de joventut i en el 

desenvolupament de la vida pública de la ciutat. 

Si es fa referència als objectius específics, aquests parlen de la necessitat de consolidar les 

actuacions que es realitzen en matèria d’igualtat i convivència, com pot ser el programa de 

medi obert o fomentar la coneixença i la interacció entre diversos col·lectius poblacionals. Es 

fa també referència a la potenciació del treball conjunt entre departaments per tal d’atendre a 

les persones joves que abandonen els estudis de manera prematura.  

Les actuacions concretes relacionades amb aquest eix es centren en la millora de programes ja 

existents, vinculats sobretot a l’acció social, a potenciar l’empoderament de les persones joves 

i potenciar les accions relacionades amb igualtat i convivència que es desenvolupen en 

determinats barris i en la creació d’òrgans de participació que esdevinguin útils i atractius per a 

les persones joves. 
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Taula 6. Eix de Transformació social 

 

 

Repte Àmbit 

Reptes 
generals 

Conèixer i atendre col·lectius específics que no tenen representativitat actualment 

Igualtat i convivència 

Educar en la normalització de la diversitat 

Promoure la inclusió de les persones nouvingudes 

Detecció de situacions de desigualtat 

Conèixer la realitat de tots els joves, de diverses franges d'edat i de diversos perfils 

Afavorir i fomentar la participació de les persones joves en la vida pública del municipi 

Participació 

Implicar a la gent jove als actes i impulsar campanyes de difusió on les mateixes persones 
joves en siguin agents actius 

Afavorir la participació de les persones joves en els afers col·lectius 

Facilitar el relleu generacional de les entitats 

Reptes 
específics 

Potenciar nucli dur d'atenció a joves que no acrediten l'ESO (Educació - Joventut – Acció 
Social) Acció social 

Ampliar equip de medi obert  per abastir tot el territori 

Igualtat i convivència 

Promoure els valors que es desprenen dels drets humans i respecte al medi ambient 

Promoure espais relacionals entre diversos col·lectius intergeneracionals 

Potenciar la participació en accions comunitàries Participació 

Actuacions 

Millorar les coordinacions ampliant referents de joves de les  EBASP i Medi Obert 

Acció social 

Optimitzar el Projecte Passarel·la 

Optimitzar el projecte Bassa 

Accions formatives i d'inserció per a joves amb risc d'exclusió social 

Accions de  visibilitat de la diversitat i espais de reflexió al respecte 

Igualtat i convivència 

Actuacions de Medi Obert al barri de Sant Cosme 

Participació dels joves en els consells de barri 

 

Eix 4: Informació i comunicació 

Com a repte general, es menciona que cal tenir en compte les diverses realitats de les 

persones joves a l’hora de desenvolupar una comunicació i traspàs de la comunicació efectiva. 

Es fa referència, en aquest cas, a la bretxa digital encara existent i que afecta a part de la 

població jove, i de la conseqüent necessitat de transmetre la informació també a través de 

canals analògics. 

Si es parla dels reptes específics, cal analitzar quins són els canals més eficients per arribar al 

màxim possible de la població jove. Cal, de la mateixa manera, comptar amb la pròpia 

participació dels i de les joves per a definir l’estratègia i les actuacions comunicatives.  
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Pel que fa a les actuacions, es parla de la creació de la nova secció de la pàgina web i de la 

necessitat de dur a terme accions comunicatives als barris.  

 

Taula 7. Eix d’Informació i comunicació 

 

Aportació Àmbit 

Reptes 
generals Tenir en compte la bretxa digital. Hi ha joves que no tenen un accés continuat a internet 

Informació / 
Comunicació 

Reptes 
específics 

Diàleg real amb el col·lectiu jove, escoltar i facilitar eines per engegar iniciatives des del 
propi col·lectiu Comunicació 

Treballar canals de comunicació  eficients per arribar a joves 

Actuacions 

Potenciar la nova secció a la web: “ Joves que fan coses” per  visibilitzar a les persones joves 
de la ciutat que fan activitats que poden servir de referència per a altres joves 

Informació Afavorir la col·laboració amb  tots els  agents  per  treballar campanyes específiques 

Coordinació en el flux informatiu entre departaments i barris per garantir una bona 
comunicació des de Joves.Prat de tot el que passa a la ciutat 

Comunicació 

 

Treball transversal 

 

Al llarg de la sessió s’han fet també algunes aportacions relacionades amb el funcionament i 

perspectives de futur del treball transversal al municipi. Com a reptes generals, s’especifica la 

necessitat d’ampliar les accions de la Xarxa PromoJove, que a dia d’avui fa una funció 

comunicativa i de traspàs d’informació i genera comissions específiques per tractar diferents 

qüestions segons necessitats. El propi grup de professionals ha realitzat una reflexió respecte a 

redimensionar el projecte als seus eixos bàsics d’anticipació, prevenció i acció, promocionant 

el coneixement d’altres municipis i plantejant accions conjuntes de prevenció a la cuitsat 

davant els casos més complexes de convivència. 

Respecte a les actuacions, cal millorar la relació amb alguns departaments per aconseguir una 

millor intervenció integral davant determinats fets, especialment en casos de convivència o 

conflictes a l’espai públic i/o equipaments. 

Taula 8. Treball transversal 

 

Aportació Àmbit 

Reptes 
generals 

Xarxa PromoJove és útil , però cal generar un major  impacte entre els professionals i els 
departaments més enllà de l traspàs informatiu o el coneixement de recursos. 

Xarxa PromoJove 

Potenciar la creació de projectes comuns 

Generar mapes de recursos i serveis per a joves a la ciutat  

Actuacions 

Ampliar periòdicament  la participació de nous membres específics segons temàtica o 
necessitats per tractar temes específics (altres dep., formadors, especialistes,...) Xarxa PromoJove 

Ampliar les accions en temes de salut mental i gestió emocional Xarxa PromoJove  
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