
Pla Local de Joventut 2018-2021 

PLA  
LOCAL  

de 
JOVENTUT 

 

2018-2021 
 

AJUNTAMENT DE GAVÀ 
 

 

 

 

Març 2018 
 

 



  Pla Local de Joventut 2018-2021 

 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document elaborat per l’Ajuntament de Gavà amb el suport de 

 Neòpolis, Consultora Sociopolítica, durant l’any 2017. 

 



  Pla Local de Joventut 2018-2021 

 3 

Índex 

 

El document que ens ocupa............................................................................................ 6 

 

INTRODUCCIÓ........................................................................................................... 7 

1. POLÍTIQUES DE JOVENTUT............................................................................. 8 
1.1. Les polítiques de joventut a Catalunya........................................... 8 
1.2. L’actualitat................................................................................................. 9 
1.3. El jovent català.......................................................................................... 12 

 
2. EL PREVI................................................................................................................... 14 

2.1. Introducció................................................................................................ 14 
2.2. Missió i prioritats....................................................................................... 14 
2.3. L’objectiu........................................................................................................ 16 

 
3. GAVÀ.............................................................................................................................. 17 

 

METODOLOGIA................................................................................................................ 18 

4. METODOLOGIA......................................................................................................... 19 
4.1. Introducció................................................................................................. 19 
4.2. El tractament metodològic............................................................... 19 
4.3. Objectius......................................................................................................... 19 
4.4. Principis rectors.................................................................................... 20 
4.5. Cronologia...................................................................................................... 22 
4.6. Fases del PLJ............................................................................................. 22 

 

DIAGNOSI.............................................................................................................................. 25 

5. PLANTEJAMENT DE LA DIAGNOSI............................................................... 26 
5.1. Anàlisi de prioritats................................................................................. 26 

 
6. ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT (APJ).................................. 28 

6.1. Introducció..................................................................................................... 28 
6.2. Metodologia................................................................................................... 28 
6.3. Impacte de les polítiques de joventut................................................. 29 
6.4. Teixit associatiu........................................................................................... 29 
6.5. Polítiques actives......................................................................................... 32 
6.6. Projectes de referència de la regidoria de Joventut..................... 33 
6.7. Recursos humans....................................................................................... 36 
6.8. Infraestructures.......................................................................................... 37 
6.9. Recursos econòmics.................................................................................. 37 
6.10. Públic diana.................................................................................................. 38 



  Pla Local de Joventut 2018-2021 

 4 

 
7. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL (ARJ).................................................... 40 

7.1. Introducció................................................................................................... 40 
7.2. Metodologia.................................................................................................. 41 
7.3. Evolució de la població............................................................................. 44 
7.4. Naturalesa de la població......................................................................... 53 
7.5. Trajectòria educativa................................................................................. 60 
7.6. Trajectòria laboral...................................................................................... 68 
7.7. Dades qualitatives...................................................................................... 76 

Educació        76 
Treball        78 
Habitatge        79 
Salut         80 
Cultura/Oci        82 
Associacionisme i participació     83 
Cohesió social i territorial      84 
 

8. ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL. EL QÜESTIONARI........................... 85 
8.1. Perfil dels i les participants.................................................................... 85 
8.2. Trajectòria educativa................................................................................ 86 
8.3. Trajectòria laboral..................................................................................... 87 
8.4. Habitatge....................................................................................................... 89 
8.5. Cohesió social i territorial...................................................................... 90 
8.6. Salut.................................................................................................................. 90 
8.7. Participació, associacionisme i cultura............................................. 92 

 
9. CONCLUSIONS DIAGNOSI..................................................................................... 93 

9.1. Introducció.................................................................................................... 93 
9.2. Metodologia.................................................................................................. 93 
9.3. Conclusions................................................................................................... 93 

 

DISSENY.................................................................................................................................... 104 

10. OBJECTIUS ESTRATÈGICS..................................................................................... 105 
10.1. Introducció.................................................................................................... 105 
10.2. Metodologia.................................................................................................. 105 
10.3. Objectius estratègics................................................................................. 105 

 
11. PROPOSTES................................................................................................................. 107 

11.1. Introducció.................................................................................................... 107 
11.2. Metodologia.................................................................................................. 107 
11.3. Les propostes............................................................................................... 108 

 

PROGRAMES.......................................................................................................................... 113 

12. PROGRAMES............................................................................................................... 114 
12.1. Introducció.................................................................................................... 114 
12.2. Metodologia.................................................................................................. 114 



  Pla Local de Joventut 2018-2021 

 5 

12.3. Principis rectors........................................................................................ 114 
12.4. Programes.................................................................................................... 116 

 
13. TEMPORALITZACIÓ............................................................................................... 131 
14. PRESSUPOST............................................................................................................. 135 

 

AVALUACIÓ........................................................................................................................... 136 

15. MECANISMES D’AVALUACIÓ............................................................................. 137 
15.1. Introducció................................................................................................... 137 
15.2. Avaluació Continuada.............................................................................. 138 
15.3. Avaluació Anual.......................................................................................... 139 
15.4. Avaluació Final............................................................................................ 139 

 

TANCAMENT......................................................................................................................... 140 

16. TANCAMENT.............................................................................................................. 141 
16.1. Avaluació de les persones participants............................................ 142 
16.2. Consideracions finals................................................................................ 142 

 

 



  Pla Local de Joventut 2018-2021 

 6 

 

El document que ens ocupa 

 

Aquest document és fruit -i llavor- del compromís de l’Ajuntament de Gavà 
amb les polítiques de joventut, enteses com a l’eina per aconseguir la visió, la 
missió i els objectius del PNJC 2010-2020, i que nosaltres fem tant nostres.  

 

• Una visió:  

- Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes 
de vida i les seves expectatives.  

- Una societat socialment més justa.  

- Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper 
protagonista en el desenvolupament del seu entorn.  

 

• Una missió:  

- Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la 
diversitat de formes i models de vida.  

- Apoderar la persona jove com agent de canvi social, impulsant el seu paper 
actiu com a ciutadà/na en el conjunt de la societat.  

 

• Uns objectes:  

- Polítiques orientades a les transicions o processos d’emancipació.  

- Polítiques orientades a les necessitats de benestar.  

- Polítiques orientades a l’entorn que condiciona les oportunitats i les 
necessitats dels i les joves.  
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1. Polítiques de Joventut 
 

1.1. Les polítiques de Joventut a Catalunya 

Amb el retorn de la democràcia alguns consistoris municipals prenen la iniciativa 
de gestionar les seves pròpies polítiques de joventut, alhora que la Generalitat de 
Catalunya recull les competències que li són traspassades –mitjançant l’Estatut 
d’Autonomia- i crea la Direcció General de Joventut, organisme que pren l’encàrrec 
de promoure les polítiques de joventut a Catalunya. 

En el seu inici les polítiques de joventut es centraven en el suport a un 
associacionisme en explosió, un associacionisme que prenia el paper de 
representant dels i les joves i que l’administració acceptava com a interlocutor 
davant del col·lectiu. Exemple d’aquest moment n’és la creació del Consell Nacional 
de Joventut de Catalunya (1979), que esdevindria interlocutor de l’associacionisme 
jove davant la Generalitat de Catalunya. 

Paral·lelament es desenvolupa la Xarxa d’Informació Juvenil, una de les altres 
apostes de la primera etapa de les polítiques de joventut, amb l’objectiu d’apropar 
la informació al col·lectiu jove i descentralitzar determinats serveis del 
Departament de Joventut. 

A cavall dels anys 80’s i 90’s en una segona etapa de les polítiques de joventut es 
comencen a considerar les veus emergents que reclamen polítiques integrals de 
joventut, que evidentment requereixen d’un major esforç de l’administració pel 
que fa a la coordinació i treball conjunt entre agents implicats. Amb l’objectiu de 
potenciar aquesta nova línia s’elabora el Pla Interdepartamental Catalunya Jove 
93-94, que no només representa per primer cop un treball coordinat de tot el 
Govern, sinó que per primera vegada suposa un anàlisi important de la realitat 
juvenil. 

És a finals dels 90’s quan es genera un nou punt d’inflexió en el camp de les 
polítiques de joventut. L’explosió de debats a l’entorn de les polítiques joves i el 
moment sociopolític afavoreixen que es sentin les bases d’un Pla Nacional de 
Joventut en l’elaboració del qual col·laboraran tots els i les agents implicades en 
polítiques de joventut del país. 

Aquest procés culmina el novembre del 2000 amb l’aprovació del govern del Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya. Esdevé des d’aleshores el document que 
defineix, impulsa i coordina les polítiques de joventut a Catalunya. La Secretaria 
General de Joventut s’encarrega, entre d’altres d’impulsar el PNJC donant suport 
als Plans Comarcals, al Plan Generau de la Joanessa d’Aran i els Plans Locals de 
Joventut, i d’impulsar-lo en l’àmbit associatiu. 

Amb tot es passa de les polítiques de joventut centrades en el suport a 
l’associacionisme i l’oci juvenil de principis dels 80, a les polítiques integrals de 
joventut promogudes pel Pla Nacional del 2000. 
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L’etiqueta de “polítiques integrals” de joventut no era gratuïta. El Pla Nacional es 
basava en els anomenats 10 eixos, agrupats en dues grans línies d’actuació, la 
d’emancipació i la de participació. En la línia d’emancipació s’hi agrupen els eixos 
d’educació, treball, habitatge, salut, cultura i mobilitat. En la línia de participació 
els eixos d’interlocució, el suport a l’associacionisme i el foment de la cultura de la 
participació. En desè lloc la interculturalitat, un eix transversal a les dues línies 
d’actuació. 

L’aposta del PNJC representava un precedent històric en les polítiques de joventut 
de Catalunya i esdevenia un exemple per la resta de la comunitat europea. 

Entre moltes d’altres de les iniciatives promogudes pel PNJC esdevenen 
protagonistes sens dubte els Plans de Joventut locals. Eines de planificació i anàlisi 
de les polítiques municipals de joventut, però també condició ineludible per 
disposar del suport econòmic de la Generalitat de Catalunya. 

Els plans esdevenen el lligam més estret que mai fins el moment havia existit entre 
Generalitat i municipis pel que a polítiques de joventut es refereix, però també 
esdevé condicionant, obligació, referència, eina, excusa, etc. 

 

 

1.2. L’actualitat 

 

Ens trobem en un moment important en la història de les polítiques de joventut de 
Catalunya. Conflueixen una sèrie de fets històrics que marcaran sens dubte el rumb 
de les polítiques de joventut del futur. 

En primer lloc han passat 17 anys de la redacció del primer PNJC, de la primera 
planificació seriosa de les polítiques de joventut de Catalunya, i per tant perd 
vigència el Pla 2000-2010 i entra ja en vigor el nou Pla Nacional de Joventut de 
Catalunya 2010-2020, una nova eina revisada i actualitzada que ha de marcar les 
noves línies estratègiques de les polítiques de joventut que es desenvolupen des 
del govern. En segon lloc el govern de la Generalitat va aprovar la Llei de Polítiques 
de joventut (any 2010), matèria sobre la qual la Generalitat té la titularitat des de 
1979, però que fins ara no havia desenvolupat. 

 

La Llei de Polítiques de Joventut 

Després d’un llarg i laboriós procés de consulta que s’ha estès al llarg del territori i 
que ha implicat una important diversitat d’agents vinculats directament o 
indirectament a les polítiques de joventut, ha pres forma finalment la Llei de 
Polítiques de Joventut. 

Tal i com hem explicat la Generalitat tenia atribuïdes les competències de gestió de 
les polítiques de joventut des de l’any 1979, any en que es va signar l’Estatut de 
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Catalunya, però no va ser fins 31 anys després que es van desenvolupar a través 
d’una Llei. De fet cal dir que és la última competència que faltava desenvolupar. 

N’ha resultat un document de principis, un marc de referència que caldrà 
desplegar a través de decrets i atribucions pressupostàries. Al llarg de les seves 
pàgines ordena una llarga sèrie de conceptes, eines, estructures, serveis, etc. que 
representen sens dubte la columna vertebral de les polítiques de joventut de 
Catalunya, aspectes que fins el moment restaven dispersos i mancats del marc 
normatiu necessari. 

Així doncs a dia d’avui les polítiques de joventut de Catalunya disposen del marc 
necessari pel seu correcte desplegament. És cert per altra part, que caldrà prestar 
atenció als decrets i als successius desplegaments que permetran saber de la lletra 
petita de la Llei. 

 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 

El PNJC 2000-2010, i com el seu propi nom indica es feia caduc l’any 2010. És per 
aquest motiu que la Secretaria de Joventut va començar l’any 2009 a desplegar tota 
una sèrie d’accions adreçades a revisar el PNJC 2000-2010 i a preparar el nou PNJC 
2010-2020. 

A grans trets el procés ha comptat amb un primer període de revisió i avaluació del 
primer PNJC, i un segon període de diagnosi de la realitat i recull de propostes per 
tal d’afrontar el nou període 2010-2020. També en aquesta ocasió s’ha comptat 
amb la participació de múltiples agents vinculats directament o indirectament amb 
les polítiques de joventut que han fet possible disposar d’un punt de vista ampli i 
divers. 

El PNJC 2010-2020 estableix les grans línies estratègiques a desenvolupar per part 
dels organismes competents en polítiques de joventut, i per reflex o model també 
pels municipis com Gavà que es disposen a dissenyar les seves pròpies polítiques 
de joventut. 

En tot cas cal esmentar que el PNJC de Catalunya 2010-2020 estableix: 

• Un plantejament discursiu. 

• Concreció del concepte Joventut. 

• Una visió: 

- Una societat on les persones joves puguin desenvolupar els seus projectes 
de vida i les seves expectatives. 

- Una societat socialment més justa. 
- Una societat on les persones joves s’impliquin i tinguin un paper 

protagonista en el desenvolupament del seu entorn. 
• Una missió: 

- Facilitar la realització del projecte de vida de les persones joves atenent la 
diversitat de formes i models de vida. 
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- Apoderar el jove com agent de canvi social, impulsant el seu paper actiu 
com a ciutadà en el conjunt de la societat. 

• Uns reptes –que substitueixen els anteriors Eixos del PNJC 2000-2010-: 

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

- Repte 2.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves.1 

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

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

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

- Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar 
perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment 
cohesionadors. 

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

• Uns objectes. Les polítiques de joventut s’orientaran a: 

- Polítiques orientades a les transicions o processos d’emancipació. 

- Polítiques orientades a les necessitats de benestar. 

- Polítiques orientades a l’entorn que condiciona les oportunitats i les 
necessitats dels joves. 

• Uns aliats: 

- L’associacionisme. 

- La internacionalització de les joventut catalana. 

- Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). 

- La llengua Catalana. 

• Uns principis rectors: 

- Participació. 

- Transformació. 

- Integralitat. 

- Qualitat. 
                                                        
1 Els reptes 1 i 2 (educació i treball) disposen d’absoluta centralitat en el model estratègic, i per tant 
també indirectament els sistemes de transició de la formació al treball. 
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• Desenes d’accions a desenvolupar per cadascun dels 7 reptes del PNJC 2010-
2020. 

Des de la regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Gavà s’ha fet ús de les directrius 
del nou Pla Nacional de Joventut de Catalunya per al disseny i planificació del Pla 
Local de Joventut  2012-16 i de les seves polítiques de joventut com a marc de 
referència de les polítiques de joventut de Catalunya. 

 

 

1.3. El jovent català 

El col·lectiu jove de Catalunya es caracteritza per una sèrie de trets que fa que el 
cas català s’identifiqui amb l’anomenat model mediterrani2 d’ocupació, 
caracteritzat per elevades taxes d’atur i temporalitat, nivells baixos de qualificació, 
dèficits de cobertura de les prestacions d’ocupació i nivells baixos de sindicació. En 
definitiva una economia alimentada per joves que abandonen prematurament 
els estudis atrets pel sou i la feina fàcil. Un model difícil de sostenir que ha mostrat 
les seves grans debilitats en un context de crisi com l’actual, en el que ha estat el 
col·lectiu jove, i en especial el poc qualificat, el que més ràpid n’ha patit els seus 
efectes.  

Alhora el retorn al sistema educatiu esdevé dificultós per tots aquells i aquelles 
que han abandonat els estudis de forma prematura.  

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

Alhora cal tenir en compte l’elevat percentatge de població jove d’origen 
estranger, que representa a dia d’avui una quarta part de la joventut catalana i 
que es suma sens dubte al col·lectiu de joves més castigats per les condicions 
socioeconòmiques. Joves en general pels que no només representa un problema el 
nivell de qualificació, sinó també el handicap que representa ser identificat com a 
persona immigrada, sumat a la feblesa de la inexistència d’una xarxa social i 
familiar que els pugui dotar del suport necessari en moments de dificultats.  

Però el model mediterrani al que les dades mostren que estem subjectes té moltes 
altres connotacions que s’accentuen també en temps de dificultats. L’important 
paper de la família, característic també del model mediterrani, s’incrementa encara 
més. De fet la taxa d’emancipació torna a caure, i per tant és també, en aquest cas 
gràcies a la xarxa familiar, que el jove rep el suport necessari davant la 
impossibilitats d’aquest a emancipar-se de forma autònoma.  

Cal prendre atenció en aquest punt, doncs les dades posen en evidència que les 
trajectòries de transició vers la vida adulta es mostren molt heterogènies, i en 
                                                        
2Serracant, Pau; Soler, Roger (2009) La joventut catalana al segle XXI. Una anàlisi del Sistema 
d’indicadors sobre la joventut a Catalunya. BCN: Secretaria de Joventut.  
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destaca l’origen social, com a condicionant de les oportunitats de que disposen els i 
les joves. En aquest sentit es fa palès el fracàs de les polítiques socials a l’hora 
d’afavorir la igualtat d’oportunitat en la transició vers la vida adulta. La família 
d’origen és qui encara ha de facilitar la transició a la vida adulta de les persones 
joves, la qual cosa comporta que es produeixin amb intensitat les desigualtats 
socials.  

Les conclusions que aporten les dades no resulten del tot novedoses. Diversos 
autors i autores han escrit ja al llarg del temps sobre el model de les transició dels 
joves espanyols i catalans vers la vida adulta, corroboren en tots sentits les dades 
recollides.  

Cécile Van de Velde3 identifica les transicions juvenils de l’estat espanyol com a 
transicions caracteritzades pel lligam familiar, per l’espera a casa els pares, 
textualment l’identifica com a model “familiarista”, model prou comú entre els 
països mediterranis.  

Al seu torn Carles Simó4 i la pròpia Cécile Van de Velde5 posen en evidència que les 
diferències de classe social, o bé el nivell formatiu dels pares, segueixen sent el 
millor sistema de predicció del futur del jove o la jove. Finalment Zigmunt 
Bauman6 i un cop reconegut l’escenari aposta per la “bricoidentitat” com a 
estratègia de supervivència dels joves contemporanis, joves que necessiten 
adquirir la suficient capacitat d’adaptació per desenvolupar-se en un medi en canvi 
constant, en el que les oportunitats esdevenen també canviants i fugaces, i on mai 
les decisions preses tenen garanties de seguir una linealitat clara i previsible.  

Un context doncs de canvi i de plasticitat, característiques que Bauman7 considera 
que esdevindran no només característiques del col·lectiu jove, sinó que a 
diferència d’altres generacions poden acompanyar als joves d’avui al llarg de la 
seva vida, avantsala d’un canvi cultural.  

 

                                                        
3 Van de Velde, Cécile (2009). Joventuts d’Europa: trajectòries comparades. Àmbits de Política i 
Societat, núm. 41, p. 43-48.  

4 Simó, Carles (2008) Les transicions a la vida adulta en el context de la globalització. Col·lecció 
Aportacions, 35. Secretaria de Joventut.  

5 Van de Velde, Cécile (2008) Fer-se adult. Sociologia comparada de la joventut a Europa. Col·lecció 
Aportacions, 34. Secretaria de Joventut.  

6 Bauman, Zygmunt (2008) Una nova escena del drama entre vell i Jove. Col·lecció Aportacions, 36. 
Secretaria de Joventut.  

7 Bauman, Zygmunt (2008; 34)   



  Pla Local de Joventut 2018-2021 

 14 

 

2. El previ 
 

2.1. Introducció 

La redacció del Pla Local de Joventut parteix de la reflexió prèvia de la regidoria de 
Joventut, partint de les següents dimensions: 

- L’anàlisi prèvia de la pròpia regidoria i equip tècnic. 

- L’experiència acumulada al llarg dels anys de treball. 

- Les bases establertes per la Direcció General de Joventut i el Pla Nacional 
de Joventut 2010-2020. 

Reflexions que marcaran les grans prioritats i les línies de treball del nou Pla Local 
de Joventut de Gavà, i les polítiques que se’n derivin. 

 

 

2.2. Missió i prioritats 

El Pla Local de Joventut que ens ocupa pretén: 

a) Renovar les polítiques de joventut municipals establertes al darrer PLJ 
del 2012. 

b) Analitzar el què s’ha fet fins el moment. 

c) Analitzar amb detall la realitat i les necessitats del col·lectiu jove de Gavà. 

d) Dissenyar i concretar les grans línies de treball de les polítiques de 
joventut del municipi. 

 

Les prioritats, reflexions inicials: 

Des del punt de vista de la regidoria de joventut de Gavà es fa palesa la necessitat 
d’actualitzar les polítiques adreçades al col·lectiu jove i renovar les actuacions del 
darrer Pla Local de Joventut que data del 2012. 

Cal que existeixi una lògica (pragmatisme) darrera de les actuacions: sovint es 
fixen uns objectius i després es realitzen una sèrie d’actuacions, però no sempre de 
forma coordinada. La regidoria de Joventut ha de ser capaç de coordinar la resta 
d'actuacions que, desplegades des de qualsevol de les regidories de l'Ajuntament, 
es dirigeixen al col·lectiu jove. Ha d’encapçalar la coordinació alhora que mantenir 
un paper de lideratge, justificat per disposar d'una visió àmplia de les necessitats i 
de les polítiques que s'adrecen al col·lectiu. No té sentit, i menys en un moment 
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d’escassetat de recursos que, coincidint en el públic diana, en els espais i amb els 
objectius, no es treballi de forma coordinada. 

A Gavà, d’ençà que s’establís el Pla Nacional de Joventut l’any 2000, la regidoria de 
joventut ha treballat vers els joves introduint l’eina dels plans locals de joventut en 
les polítiques municipals adreçades als joves, des del primer Pla Local de Joventut 
del 1999-2000 fins al darrer Pla Local del 2012-16. Hem de tenir clar que el Pla no 
serveix de res per si sol, i que només té sentit quan es realitza des del 
compromís amb la seva funció, amb lleialtat al seu compliment, amb flexibilitat 
en la seva implementació i, sempre, amb previsió de seguiment i avaluació 
continuada. A més, sabem que cal plantejar-lo amb una alta dosi de participació, 
qualitat i transversalitat en cadascuna de les seves fases (diagnosi, disseny, 
seguiment i avaluació). La participació, però, ha de ser complerta i constant, no pot 
ser un mer instrument de justificació, sinó també definició de la metodologia de 
treball, i extensa, comptant amb el jovent, tant associat com no associat, dels 
tècnics i tècniques del mateix departament i de la resta, de la mateixa institució i 
d’altres, i dels polítics i polítiques de govern i de l’oposició. 

L’evolució de la societat fa que en aparença el jovent es faci gran més ràpid però 
maduri més lentament. Des de la regidoria de Joventut, ens hem plantejat el repte 
d'afrontar el treball amb el públic adolescent, no amb la voluntat d'ampliar les 
nostres competències, sinó perquè tot i tenir clar que el nostre públic és el jovent 
de 16 a 29 anys (tal i com marca la Llei de Polítiques de Joventut), l’adolescència, a 
partir de 12 anys, ja comparteix la majoria dels seus espais amb el jovent (sobretot 
als centres educatius). Cal sumar-hi que l’adolescència serà el nostre públic en un 
termini de menys de 4 anys i per tant és important treballar també amb i per 
aquest col·lectiu. 

Som conscients també que el públic adolescent absorbeix els nostres recursos 
(serveis, cursos, personal, etc.), la qual cosa comporta que el públic jove es 
distanciï. Cal doncs buscar la forma de dedicar esforços a l’adolescència sense que 
afecti a l'atenció que es presta i que s'ha de prestar al col·lectiu jove. 

No es pot obviar que estem en un moment de dificultats econòmiques i socials 
que estan provocant un canvi en els estàndards, i també en les polítiques 
públiques. En aquests moments, és més important que mai l’esforç per a garantir el 
treball en els dos grans eixos que han de guiar aquest Pla Local: l’emancipació i la 
participació. És poc realista fixar-nos com a objectiu resoldre totes les necessitats, 
i per tant el repte és avançar cap aquests objectius: qualsevol pas cap a una major 
emancipació (educativa, laboral i domiciliar) i una major participació plena del 
jovent de Gavà, serà una victòria d’aquest Pla. Per aconseguir-ho caldrà treballar 
més que mai des de la simplificació, la planificació i el pragmatisme, sense oblidar 
la importància dels procediments. 

La finalitat principal del PLJ de Gavà ha de ser treballar vers la plena 
emancipació i participació de les persones joves del municipi. 

Per això, ja abans de començar la diagnosi i el disseny, cal reforçar la vinculació 
d’aquest Pla Local de Joventut de Gavà, com a guia i resum de les polítiques de 
joventut de l’Ajuntament de Gavà, amb els reptes fixats en el PNJC 2010-2020: 
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- Repte 1.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones 
joves. 

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

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

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

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

- Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar 
perquè l’oferta cultural respongui a objectius educatius i socialment 
cohesionadors. 

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

Per descomptat, tot això quedaria en paper mullat, si no és fa per i amb el jovent. 

 

2.3. L’objectiu 

 

Ajudar a formar joves amb autonomia, capaços d’enfrontar-se al seu propi 
procés d'emancipació, i a la participació que ha de permetre construir 
comunitat i enriquir-se emocionalment. 
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3. Gavà 
 

Gavà, amb una extensió de 30,76km² pel que fa al seu terme municipal, és la sisena 
ciutat del Baix Llobregat en quantitat de població, amb 46.266 habitants l’any 
2016, amb una densitat de 1.504,1 hab/km². 

El terme municipal comprèn el nucli urbà, una zona forestal a la seva part 
occidental, integrada al Parc del Garraf. Aquesta zona de muntanya significa la 
tercera part de l’extensió total del municipi. També hi trobem una zona industrial 
entre les vies del tren i la C-32. Entre aquest eix vial i la zona costanera hi trobem 
la zona agrícola, anomenada Les Sorres, que contempla unes 400 hectàrees 
d’agricultura de regadiu, que formen part del Parc Agrari del Baix Llobregat. Entre 
la zona agrícola i la platja trobem la zona urbanitzada de Gavà Mar, amb un 
perímetre de 4km de platja, una pineda de 400m d’amplada, una zona de lleure i 
gastronomia, i una llacuna que és lloc de pas i de nidificació d’aus.  

Gavà limita amb els següents municipis: Begues a l’oest, St. Climent al nord, 
Viladecans a l’est, i al sud-oest Castelldefels i el municipi de Sitges de la comarca 
veïna del Garraf.  

Es troba a 15 km de Barcelona, a l’eix costaner de la c-31 i la c-32, que connecta 
amb la xarxa d’autopistes de Catalunya. Ben connectada amb el port i l’aeroport, 
així com passa amb els municipis veïns, es situa en una zona privilegiada en relació 
al desenvolupament industrial i al transport de mercaderies.  

La seva principal activitat econòmica es troba en el sector industrial i en el sector 
de serveis. En la indústria, destaquen la metal·lúrgia, els materials per a la 
construcció i la indústria química. I en el cas dels serveis, cal destacar el seu 
emplaçament litoral estratègic, i el fet que Gavà sigui centre de serveis també per a 
alguns municipis de l’entorn. Gavà compta amb més de 1.200 comerços a la ciutat i 
la instal·lació del Centre Comercial Barnasud, que suposa una important activitat 
econòmica al municipi.  
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4.Metodologia 

 

4.1. Introducció 

El Pla Local de Joventut (PLJ) de Gavà és un pla extens i curós en la seva 
metodologia que ha volgut donar resposta a les necessitats i expectatives de la 
regidoria de Joventut, sense descuidar el pragmatisme, la viabilitat i la flexibilitat 
que ha de tenir un document d’aquest caire. 

A continuació s’exposen al detall aquells aspectes més destacats del procés 
metodològic seguit i emprat per a l’elaboració del PLJ. 

 

 

4.2. El tractament metodològic 

Com es podrà veure al llarg del document per l’elaboració del PLJ de Gavà s’ha 
seguit un procés marcat per unes pautes metodològiques clares, un calendari 
ordenat, i una estructura entenedora. Un procés que s’ha ajustat a les 
característiques del municipi en un moment de dificultats compartides entre 
persones joves i polítiques públiques. 

L’equip de la regidoria de Joventut, interessat en disposar d’un PLJ ajustat a les 
particularitats, necessitats i realitats del municipi i del col·lectiu jove, s’ha esforçat 
per fer possible el procés, alhora que per garantir un resultat satisfactori i útil per 
a la planificació de les polítiques de joventut de Gavà en els propers 4 anys. 

L’elaboració del PLJ ha estat de caràcter multi estratègic, amb utilització de fonts 
primàries i secundàries, i combinant l’anàlisi quantitativa i qualitativa, amb 
l’objectiu de disposar d’una interpretació el màxim d’acurada de la realitat i 
necessitats de les persones joves. 

La participació i l’anàlisi de dades i documentació han estat sens dubte els pilars 
fonamentals del procés d’elaboració del Pla. 

 

 

4.3. Objectius 

El procés d’elaboració del PLJ determinarà quins han de ser els principals objectius 
de les polítiques de joventut que desenvolupi el consistori, però el procés 
d’elaboració del PLJ, document d’anàlisi, planificació i treball, té els seus propis 
objectius de procediment. Els detallem a continuació: 

 

General 

Disposar d’una planificació estratègica que permeti millorar el treball del municipi 
respecte les polítiques de joventut. 
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Específics de procés. 

- Disposar d’una anàlisi acurada de la realitat i de les necessitats del col·lectiu jove 
de Gavà. 

- Implicar els i les agents socials en general, i els i les joves en particular, en 
l’anàlisi de la realitat i en el disseny del propi Pla Local de Joventut, així com del 
resultat. 

- Fer ús dels contactes i de les sinèrgies generades per donar continuïtat al treball 
coordinat amb tècnics, tècniques, agents socials i joves. 

 

 

4.4. Principis rectors8 

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Gavà té en compte el Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya 2010-2020 i els seus principis rectors com a referents 
teòrics i metodològics. Se n’ha fet ús tant en el procés d’elaboració del Pla, com 
evidentment en el disseny de les polítiques. 

Es presenten a continuació: 

 

Participació: 

En els últims anys, la participació ha esdevingut un valor fonamental en les 
polítiques públiques en general i molt especialment en les de joventut. I això 
significa que han d’incloure els i les joves en les diverses fases del 
desenvolupament de les polítiques i programes, així com els diversos agents que hi 
intervenen. La missió mateixa del PNJCat 2010-2020 proposa apoderar les 
persones joves impulsant el seu paper actiu com a ciutadans i ciutadanes. Per això 
cal elaborar polítiques per enfortir la participació de les persones joves i cal tenir 
present que els i les joves i el moviment juvenil organitzat són un agent fonamental 
a incloure en el disseny, la implementació i l’avaluació de qualsevol política de 
joventut. 

 

Transformació: 

Les polítiques de joventut han de tenir una voluntat transformadora en la línia que 
apunta la missió del PNJCat: afavorint l’apoderament de les persones joves i els 
processos de mobilitat social. Per fer-ho cal incorporar una mirada crítica que doni 
a les polítiques de joventut una voluntat de transformar tant les condicions de vida 
dels i de les joves com el model de societat en general. Perquè les polítiques de 

                                                        
8 Extret de: Secretaria de Joventut (2010) Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. 
Document de Bases. Generalitat de Catalunya. Departament d’Acció Social i Ciutadania. Secretaria 
de Joventut. 
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joventut siguin realment transformadores cal que tinguin impacte sobre la 
societat. 

 

Integralitat 

El PNJCat planteja les polítiques de joventut de manera integral, és a dir, pretén 
actuar sobre totes les esferes i dimensions de la vida de les persones joves i això es 
veu reflectit en la diversitat de reptes i àmbits materials sobre els quals vol incidir 
el Pla. Alhora, l’actuació sobre aquestes esferes i la resposta a les problemàtiques o 
necessitats també ha de ser integral, ja que solen ser multicausals i estar 
interrelacionades (educació i treball, participació i educació, etc.). Cal entendre que 
l’individu és un i que, per bé que les lògiques administratives demanin divisions 
sectorials, cal actuar tenint en compte la globalitat. 

 

Qualitat 

Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social per tal de respondre a 
les necessitats i projectes de la gent jove. Per això és indispensable que es facin 
sobre el coneixement constant de la realitat juvenil i del seu entorn social. Aquest 
coneixement ha d’esdevenir un exercici permanent que contribueixi a adaptar les 
polítiques a les transformacions de la joventut i les diferents realitats socials, a 
través de diagnòstics que han de servir per orientar la planificació de les polítiques 
de joventut. 

- Cal que les polítiques de joventut es duguin a terme sota el principi de la 
proximitat per ajustar-se a les necessitats específiques de cada territori i de 
cada col·lectiu. 

- La concreció metodològica i la planificació de les polítiques de joventut que 
representa el PNJCat no pot anar en detriment de la innovació i la creativitat 
d’aquestes. 

- L’avaluació és una eina indispensable per obtenir informació sobre els 
resultats de les polítiques i els processos que hi han estat implicats. 
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4.5. Cronologia 

 

Amb l’objectiu d’oferir una visualització fàcil del procés i de les seves actuacions 
presentem a continuació una cronologia detallada: 

 

Data Acció 

30/01/2017 Reunió amb el tècnic de joventut per definir criteris bàsics, 
estratègies i cronologia. 

07/02/2017 Constitució i primera sessió de treball amb el Grup Motor del PLJG 

28/02/2017 Grup de discussió tècnic amb personal municipal de l’ajuntament: 
visualització de les polítiques juvenils. 

22/03/2017 Sessió de reforç de la visualització amb el personal tècnic de 
joventut i de l’equipament de la Casa Gran per complementar la 
informació recollida en l’anterior sessió. 

18/04/2017 Segona sessió de treball amb el Grup Motor del PLJG. 

04/05/2017 Grup de discussió amb joves per a l’Anàlisi de la Realitat Juvenil. 

24/05/2017 Grup de discussió amb experts i professionals 

07/06/2017 Sessió de treball per a preparar el taller participatiu amb l’equip 
tècnic de Joventut i de la Casa Gran. 

21/06/2017 Taller participatiu amb joves per a generar propostes per al nou 
PLJG 2018-2021. 

19/07/2017 Reunió amb l’equip tècnic de Joventut per a treballar les propostes 
i fer l’encaix al programa del nou PLJG. 

14/09/2017 Sessió amb l’equip tècnic de Joventut per a esmenar i/o modificar 
el document del PLJG. 

26/10/2017 Sessió amb el Grup Motor per a esmenar i/o modificar el document 
del PLJG. 

06/02/2018 Presentació esborrany als partits polítics amb representació a 
l’Ajuntament de Gavà 

 Validació final del Pla Local de Joventut de Gavà 2018-2021. 

 

4.6. Fases del PLJ 

 

Presentem a continuació una aproximació a les diferents fases en que s’ha 
estructurat el procés d’elaboració del PLJ de Gavà. Per més detall es pot 
consultar l’apartat de metodologia inclòs a la introducció de cadascun dels 
apartats, on s’hi detallen actuacions, dates, agents implicats i altres informacions 
complementàries. 
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Fase 1: Planificació del procés, definició d’objectius i visualització prèvia 

La 1a fase té com a objectiu principal definir el procés d’elaboració del PLJ, així 
com la metodologia emprada, el calendari de treball, els i les agents implicats/des i 
les prioritats que orientaran l’elaboració del pla en aquesta nova edició. Tota la 
feina s’ha desenvolupat a nivell intern amb l’equip de Joventut. 

Destaquen d’aquesta primera fase tasques com: 

- Reunions i trobades de planificació. 

- Concreció d’agents implicats. 

- Detecció i recull de documentació existent. 

- Accions de difusió. 

 

Fase 2: Elaboració de la diagnosi 

La 2a fase és una de les més extenses i importants del Pla. Cal que la diagnosi sigui 
una eina útil, en primer lloc per disposar d’una imatge el màxim d’ajustada 
possible de la realitat del col·lectiu jove, i en segon lloc útil com a base sobre la 
qual assentar el disseny del PLJ, i per tant de les actuacions que dirigiran les 
polítiques de joventut dels propers anys. 

S’ha dividit en quatre grans parts: 

 

- La primera part és l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut: 

o Visualització de les polítiques actives. 

o L'avaluació de l’anterior Pla Local de Joventut, així com actuacions i 
polítiques adreçades al col·lectiu jove. 

o Visualització dels recursos humans, recursos econòmics, equipaments, 
teixit associatiu, projectes de referència, etc. 

Així doncs, informació que un cop contrastada amb les dades resultants de la 
diagnosi, ha de permetre valorar què cal continuar fent, què cal deixar de fer, 
què cal canviar, etc. 

- La segona part és l’Anàlisi de la Realitat Juvenil. Recull les dades quantitatives i 
qualitatives complementades les unes amb les altres. Important, doncs recopila la 
informació derivada de les dades sociodemogràfiques, però sobretot dels grups de 
treball amb joves, tècnics i professionals del sector. 

- La tercera és l’enquesta a la població jove. Una eina que compleix diverses 
funcions alhora: recollir dades d’interès per a complementar la diagnosi del PLJ, fer 
difusió del procés de recollida del PLJ, i fer conscient al col·lectiu jove de la 
necessitat i l’existència de les polítiques de joventut municipals. 

- La quarta i darrera part són les conclusions de la diagnosi, un abstracte d’allò 
més destacat de cadascuna de les parts de la diagnosi. 
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Fase 3: Propostes, disseny i redacció del Pla i retorn 

Un cop tancada la fase de diagnosi es disposa de tota la informació necessària per 
determinar els grans objectius estratègics i recollir i treballar les propostes que 
han de donar resposta a les necessitats detectades. 

Les propostes derivades de la tasca desenvolupada pels grups de treball i pel propi 
equip de la regidoria de Joventut, s’han agrupat en forma de programes, necessaris 
per estructurar adequadament el seu desplegament. 

El PLJ ha estat un projecte participat, compartit, i per tant cal prendre en 
consideració la forma com les persones que han participat veuen complides les 
seves expectatives.  

No s’ha d’oblidar que forma part dels objectius del PLJ donar continuïtat a la 
implicació que han tingut els i les diferents agents -i especialment els i les joves- en 
el procés d’elaboració. Així doncs, és també el moment de definir estratègies per 
tal d’aprofitar les sinèrgies creades en benefici d’una major participació dels i les 
joves, així com de la resta d’agents, en el desenvolupament de les polítiques de 
joventut. 
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DIAGNOSI 
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5. Plantejament de la Diagnosi 
 

5.1. Anàlisi de prioritats. 

 

Forma part dels principis rectors del PNJ 2010-2020, concretament en el de 
Qualitat, prioritzar les temàtiques que es volen abordar en l’anàlisi i que 
determinaran en bona mesura la redacció del PLJ. 

Tal i com s’ha esmentat a l’apartat de Missió, Gavà ja fa anys que treballa amb 
polítiques de joventut, per tant aquest nou Pla és herència de totes les polítiques i 
plans que s’han elaborat i desenvolupat anteriorment. Evidentment els anys 
d’experiència, les dades disponibles, el coneixement de les necessitats del col·lectiu 
jove, així com també de les possibilitats de la regidoria són suficients per 
determinar quines han de ser les prioritats de les polítiques de joventut del poble. 

 

En primer lloc, i tal i com ja s'ha apuntat anteriorment, el PLJ de Gavà s'endega 
amb l'objectiu de: 

a) Establir una pausa en l'evolució de les polítiques de joventut de Gavà. 

b) Analitzar el què s’ha fet fins el moment. 

c) Analitzar amb detall la realitat i les necessitats del col·lectiu jove de Gavà. 

d) Dissenyar i concretar les grans línies de treball de les polítiques de 
joventut del municipi. 

I la finalitat clara de treballar vers la plena emancipació i participació de les 
persones joves de Gavà. 

En segon lloc la regidoria té definides una sèrie de prioritats, resultat del treball 
en el dia a dia, de l'experiència acumulada i de la valoració del PLJ anterior, i que 
orientaran les actuacions de la regidoria: 

- Unificació dels serveis i millora del treball transversal 
(interdepartamental) de l’àrea de Joventut. 

- Facilitar l'emancipació dels i les joves de Gavà. 

 

La voluntat política és doncs elaborar un PLJ reflexionat. “Aturar” la marxa de les 
polítiques de joventut per analitzar-les, repensar-les i justificar novament, la 
necessitat de dur a terme (o no) cadascuna de les línies de treball que havíem 
emprès fins a dia d’avui. Es treballarà per definir uns programes que potenciïn la 
participació i l’emancipació juvenil i per tant, caldrà comptar dia a dia amb els 
joves i les joves de Gavà, les àrees de l’Ajuntament i altres agents implicats. 

Per últim el lligam de les polítiques de joventut de l’Ajuntament de Gavà, amb els 
reptes fixats en el PNJC 2010-2020, que fa seus: 
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- Repte 1.- Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. 

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

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

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

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

- Repte 6.- Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè 
l’oferta cultural respongui als objectius educatius i socialment cohesionadors. 

- Repte 7.- Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, 
vertebrada territorialment, sostenible i innovadora en les formes d’organització 
col·lectiva. 
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6. Anàlisi de les Polítiques de  
Joventut (APJ) 

6.1. Introducció 

 

L’anàlisi de les polítiques de joventut és un pas imprescindible en l’elaboració del 
PLJ. El seu objectiu és visualitzar quina és l’oferta real i els recursos disponibles en 
matèria de joventut en el conjunt del municipi. 

En un segon moment la informació recollida en l’Anàlisi de les Polítiques de 
Joventut (APJ) es contrastarà amb les necessitats recollides a l’Anàlisi de la Realitat 
Juvenil (ARJ), de manera que permetrà entendre fins a quin punt els recursos i 
polítiques existents s’ajusten a les necessitats reals o percebudes dels i les joves. 

 

 

6.2. Metodologia 

 

L’anàlisi de les polítiques de joventut ha requerit principalment d’una bona dosi de 
treball intern amb l’objectiu d’enumerar i recopilar informació al respecte dels 
serveis i recursos existents. Destaca en tot cas i en aquesta primera fase la trobada 
tècnica de treball, amb l’objectiu de visualitzar les polítiques que s’adrecen o 
afecten a les persones joves del municipi, en un intent de dimensionar de manera 
col·lectiva l’acció municipal.  

Una fase que tal i com s’ha esmentat parteix del principi rector d’integralitat del 
PNJC 2010-2020 i que destaca la importància de disposar d’una visió integral 
identificant els i les agents que desenvolupen accions que afecten a les condicions 
de vida de les persones joves, i per tant fent ús dels criteris metodològics 
d’interinstitucionalitat i interdepartamentalitat.  

En aquesta sessió de visualització van participar diferents agents de les àrees 
municipals que mantenen una vinculació amb el col·lectiu de joves i amb les 
polítiques de joventut: 

- Cap d’Igualtat i Ciutadania 

- Cap de la Unitat de Participació Ciutadana 

- Cap de Cultura i Cooperació 

- Cap del Departament d’Acció Social i Mediació 

- Cap d’Educació 

- Cap d’Esports 

- Directora del Centre de Suport a l’Empresa 
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- Tècnica de l’Àmbit de Benestar i Acció Social 

- Sotsinspector de Policia Local 

- Tècnic de Joventut i Cooperació 

- Coordinadora de l’Espai Jove La Casa Gran 

- Informadora Juvenil a l’Espai Jove La Casa Gran 

- Alumna en pràctiques a l’Espai Jove La Casa Gran 

- Tècnica externa de Neòpolis 

 

 

6.3. L’impacte de les polítiques de Joventut a Gavà.  

 

Les polítiques de joventut de Gavà s’han anat desenvolupant des de començament 
dels anys 90, amb la definició del primer Pla Local de Joventut l’any 1999. Un pla 
que ja marcava l’objectiu de construir un equipament exclusiu per als i les joves de 
la ciutat. Aquest fet va permetre el naixement de La Casa Gran, l’eix de les 
polítiques juvenils a Gavà a partir de la seva inauguració el 2003. L’obertura de 
l’equipament permet continuar amb la dinamització i informació juvenil, però amb 
un equipament de referència que centralitza les accions al col·lectiu jove. El 
creixement sobretot es duu a terme amb les accions de participació i d’informació i 
assessorament. 

Des de llavors l’equip de professionals del departament de joventut ha anat 
modificant-se i adaptant-se a les necessitats i possibilitats dels i les joves.  

L’any 2003, coincidint amb la posada en marxa de l’equipament l’equip de joventut 
comptava amb 2 tècniques i 2 informadores (1 al PIJ i l’altra als PIDCES). Aquest 
equip va suposar la possibilitat de planificar un seguit de propostes i iniciatives 
que van transformar l’actuació de l’Ajuntament envers els i les joves del municipi. 

Actualment el personal del departament de joventut són 1 tècnic de joventut, 1 
coordinadora de l’Espai Jove La Casa Gran i 2 informadores. 

 

 

6.4. El teixit associatiu 

 

Catalunya es caracteritza per disposar d’un teixit associatiu extens, amb un pes 
històric i social importantíssim, fins al punt que no és possible entendre la història 
de Catalunya sense comptar amb el paper que hi ha jugat el teixit associatiu, les 
entitats culturals, de lleure, esportives.... Gavà no és l’excepció, i com podrem veure 
a continuació compta també amb un nombre important d’entitats que marquen el 
pols de la participació i de la dinamització del municipi: 
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Entitats específicament juvenils: 

• Esplai El Mamut: És una entitat sense fins lucratius que porta més de 20 
anys oferint el seu servei d’educació en el lleure a infants i joves de Gavà, 
entre els 3 i els 16 anys. Entre les activitats que ofereix es troben les 
activitats de dissabte, les activitats entre setmana (aula d'estudi, teatre 
infantil, tallers, l'hora del conte,...), excursions (muntanya, neu, museus,...), 
el Casal d'hivern, Colònies de primavera i el Casal i les Colònies d'estiu. 

 
• Esplai L’Amistat: És una altra entitat d´educació en el lleure. Treballen 

des de fa uns 15 anys a Gavà, i també comprèn edats entre els 3 i els 16 
anys. Ofereixen activitats els dissabtes (gimcanes, manualitats, taller de 
pintures, tallers de màscares, jocs de interior, jocs de taula,...), Excursions 
(cap de setmanes, patinatge sobre neu, museus....), i també Casals d´estiu i 
colònies. 

 
• Esplai Arc de Sant Martí, un altre exemple d’entitat d’educació en el 

lleure amb una llarga trajectòria, més de 20 anys d’existència. Acullen a 
nens i nenes entre 3 i 12 anys, i fan activitats tots els dissabtes del curs 
escolar (Gimcana, jocs de pista, tallers de pintura, de teatre, d'expressió 
corporal, manualitats, jocs esportius, jocs d'arreu del món o jocs de taula), 
Sortides educatives i culturals, Sortides lúdiques, així com el Casal de 
primavera i el d'estiu. 

 
• Esplaisaurus: És una entitat de lleure infantil i juvenil sense afany de 

lucre que es va fundar l'any 1998, des de llavors ha fomentat valors com la 
tolerància, la coeducació, la sensibilitat, el coneixement del medi ambient, 
el reciclatge i treballem l'àrea afectiva d'actituds i valors personals. 
Treballen amb les famílies d’infants i joves en el disseny de les activitats, 
per tal d’implicar-les. Separen quatre grups: petits, (3 a 6 anys), mitjans 
(de 7 a 9 anys), grans (10 i 11 anys) i joves (de 12 a 17 anys). Activitats 
que ofereixen: Sortides (Port Aventura, patinatge sobre gel, Museu de la 
màgia...), Nits de dormir a l'esplai, activitats de dissabte (tallers, balls, jocs, 
gimcanes...), Participació en les activitats tradicionals i populars de Gavà, 
(Dia dels Drets dels Infants, Cagatió, carnestoltes...), Participació amb 
altres esplais i entitats de Gavà (torneig de futbol sala i festival de fi de 
curs) i les Colònies d'estiu, del 31 de juliol al 3 d'agost. 

 
• Agrupament Escolta i Guia Roc del Migdia: pertany al Moviment 

Minyons Escoltes i Guies de Catalunya. Al Cau s'hi apleguen infants i joves 
entre 5 i 18 anys. S'hi fan activitats i sortides de tota mena, però sempre 
amb un objectiu educatiu. Des de l'escoltisme volem que els joves no 
només ho passin bé durant la tarda de dissabte, sinó que també volem fer 
créixer els infants i que els joves esdevinguin participatius, voluntaris, 
crítics, transformadors, creatius, compromesos, implicats... A tot això, li 
sumem també el millor de l'excursionisme, perquè els nois i noies tinguin 
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unes vivències úniques i enriquidores. Realitzen rutes i excursions, Tallers, 
Campaments/acampades, Trobades amb altres caus, Jocs i activitats 
diverses. 

 
• Unió Muntanyenca Eramprunyà– Secció infantil i juvenil de l’entitat 

gavanenca que pretén promocionar les activitats de muntanya, tant en el 
vessant esportiu com cultural, d’esplai i de lleure. 

 
• Club Recs (Rol, Estratègia, Cartes i Simulació). Associació de jocs de rol 

amb la finalitat de difondre el joc simbòlic de rol i els valors que d’aquest 
se’n deriven. 

 
• Associació Tessen. Associació de jocs de taula, cartes i rol, que també fa 

tallers entre els que destaquen l'Scrapbook, escriptura, pintura i rol. 

 

Entitats no juvenils que treballen en polítiques de joventut: 

També cal esmentar entitats que, tot i que no són estrictament juvenils, hi ha joves 
que hi participen, aportant una perspectiva juvenil a l’entitat.  

- Entitats de cultura popular 

- Agrupacions o entitats esportives:  

- Entitats per al foment de la cultura 

- Associacions de solidaritat i cooperació 

- Associacions de Mares i Pares 

Cal tenir en compte que, la vida de moltes de les entitats locals gira entorn actes 
molt concrets i puntuals en el temps (la Festa Major, altres festes populars,…) en 
què desenvolupen la majoria de les seves activitats, i amb menys intensitat la resta 
de l’any. 

També cal destacar que existeixen grups no constituïts formalment que també 
treballen de forma més o menys regular per a la dinamització del col·lectiu jove. 
Seguidament, s’exposa un llistat dels grups de treball participatiu temàtics que 
sorgeixen de l’Espai Jove La Casa Gran. Tot i no ser constituïts com a associació, 
tenen una constància (amb més o menys periodicitat) en el desenvolupament 
d’accions amb perspectiva juvenil i participativa.  

 

Comissions de participació juvenil  

• Comissió Cultura Urbana i Graffiti: és un grup de joves interessats/des en 
la cultura urbana i el grafitti que es reuneixen per compartir 
coneixements, organitzar accions al carrer i millorar els seus treballs de 
graffiti amb l'acompanyament d'un il·lustrador professional. Aquest grup 
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s'encarrega de dinamitzar i promocionar el projecte de “Murs lliures” i 
col·labora activament en diferents dinàmiques municipals. 

• Comissió Empodera’t: grup de joves compromesos/es amb la lluita per la 
igualtat que es reuneix a l’EJLCG per realitzar activitats, tallers i 
formacions en relació a aquest àmbit i que participa de les activitats i 
campanyes de ciutat en relació a la dona i la igualtat com el 25N o els actes 
de Març en relació al dia de la dona generant una dinàmica pròpia dins de 
l'equipament , anomenada Ruta de la Igualtat. 

• Comissió Circuit Musical: grup de joves interessats/des en la música. 
Aquesta comissió agrupa grups joves de música de Gavà per tal 
d'organitzar diferents activitats d'oci musical a la nostra ciutat. Aquesta 
comissió és l'encarregada de gestionar i dinamitzar, en coordinació amb 
l'ajuntament, el “Circuit Musical de Gavà”. 

• Comissió Dj's: grup de joves interessats/des en el  món de la música 
electrònica. Aquesta comissió participa de diferents activitats musicals de 
la ciutat, portant la música. La comissió també realitza activitats a La Casa 
Gran oberta a altres joves que vulguin conèixer el món dels DJ's.  

• Comissió Halloween: Comissió només activa els mesos de Setembre, 
Octubre i Novembre mitjançant la qual un grup de joves s'encarrega de la 
organització i del desenvolupament de l'activitat del Túnel del Terror que 
s'organitza cada any a Gavà. Es tracta d'un grup que conforma un parell de 
mesos abans de la festivitat de Halloween i que a través de 
l'acompanyament dels professionals de joventut porta a terme tot el 
procés necessari per a poder fer l'activitat de Halloween: es crea el 
recorregut, es realitzen les manualitats necessàries i durant el dia de 
l'activitat fan d'actors i actrius. 

Aquestes comissions es troben en constant transformació en funció de les 
necessitats o les pròpies dinàmiques de treball de les mateixes. Les persones que 
hi participen van variant, i amb elles també els àmbits de treball i els objectius. Per 
tant, pot passar que un any hi hagi una comissió que no estigui tan activa, i pot ser 
que en vagin apareixent d’altres. O pot ser que la comissió Halloween es dediqui 
també a organitzar altres celebracions festives. 

 

 

6.5. Polítiques actives 

 

L’anàlisi de les polítiques actives ha estat un punt molt treballat de l’APJ. Una tasca 
feta amb cura i que enumera amb detall les actuacions que deriven del conjunt del 
consistori i de cadascuna de les regidories per cadascun del reptes del Pla Nacional 
de Joventut de Catalunya9.  

                                                        
9 Veure quadres d’anàlisi de polítiques actives a l’annex. 



  Pla Local de Joventut 2018-2021 

 33 

Un anàlisi que, com es podrà veure, complementa les conclusions de la diagnosi i 
que sobretot determinen les propostes, en tant que per cadascun del reptes és 
necessari decidir què cal seguir fent, què cal potenciar, què cal canviar o què cal 
deixar de fer. 

 

 

6.6. Els projectes de referència de la regidoria de Joventut 

 

En els darrers anys de desenvolupament de les polítiques de joventut de Gavà, 
s’han anat realitzant diferents serveis o programes, dels quals, la regidoria de 
joventut en destaca els que relacionem a continuació.  

Destaquem abans, que a l’apartat de l’anàlisi de la realitat juvenil, analitzarem 
l’impacte d’alguns d’aquests programes amb dades dels mateixos serveis.  

 

• Punt d’Informació Juvenil (PIJ) 

Servei d’assessorament especialitzat i atenció personalitzada sobre temàtiques 
diverses que afecten als i les joves gavanencs, principalment acadèmiques, 
laborals, en relació a la mobilitat internacional, així com al voluntariat i 
l’associacionisme en el marc participatiu. En l’emancipació dels i les joves 
s’avaluen les diferents opcions existents per a l’obtenció d’un habitatge.  

Aquest servei es troba ubicat a la primera planta de l’equipament juvenil La Casa 
Gran, s’organitza amb cita prèvia i, si és necessari, es realitzen les derivacions 
pertinents a: 

- Oficina Municipal de l’Habitatge 

- Centre de Suport a l’empresa 

- Serveis i/o entitats específiques segons la demanda 

 

• Educ@cció 

Jornades d’orientació acadèmica, que pretenen ser any rere any unes jornades 
d’experiència i aprenentatge basades en tallers i xerrades acadèmiques 
d’actualitat. Fent una menció especial a l’àmbit de la diversitat funcional, es 
convida a aquestes jornades a diferents referents del territori per compartir en 
clau educativa les experiències de joves gavananecs i gavanenques.  

Les jornades d’Educ@cció es realitzaven fins fa poc en horari extraescolar a La 
Casa Gran. A partir del 2017 es combinen activitats en horari lectiu i en horari 
extraescolar.  
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• Suport a l’estudi 

Tot i que no suposa una activitat permanent de l’EJLCG, de manera puntual s’ha 
realitzat aquesta acció de suport a joves dotant-los de tècniques i hàbits d’estudi. 

 

• Programa PIDCES 

Servei d’informació descentralitzat als centres educatius de secundària sobre 
l’àmbit acadèmic, principalment. Aquest servei s’ofereix des de la Guia Educativa i 
contempla les següents accions: 

* Informació i dinamització a 2 instituts públics i 1 concertat amb accions 
al pati tant d’assessorament com activitats en dies internacionals puntuals. 

* Informació i orientació (xerrades als instituts, visites a La Casa Gran a 
alumnes de 1r d’ESO).  

* Participació: en funció de la demanda dels instituts, es vehiculen temes 
de cooperació, igualtat, perspectiva de gènere, convivència i relacions, etc. 

* Bona pràctica: “Torna-t’ho a mirar” (coordinació amb Igualtat), projecte 
de participació per treballar temes d’Igualtat.  

 

• Xarxa Xaloc (Xarxa de serveis locals d’ocupació) 

Servei de gestió de borsa de treball. La inscripció a la Xarxa Xaloc posa a disposició 
de la ciutadania un portal amb ofertes laborals, i realitza un acompanyament en 
l’accés, la inscripció i el seguiment de les ofertes, mitjançant la creació de 
Currículum Vitae i suport en recerca de feina en general. Aquesta alta al servei es 
pot realitzar des del PIJ de l’Espai Jove de La Casa Gran. 

 

• Garantia Juvenil 

Servei d’iniciativa europea que pretén facilitar l’accés al mercat de treball. Tot i no 
ser un projecte propi de Joventut (el gestiona Promoció econòmica) hi ha una 
figura tècnica referent del programa Garantia Juvenil a Gavà, que també depèn de 
Promoció econòmica però està ubicada a La Casa Gran (formació, ocupació, 
emprenedoria). Contempla les següents accions: 

·recerca de joves que no estudiïn ni treballin, menors de 29 anys.  

·derivació a programes 

·orientació formativa-laboral 

 

• Programació trimestral de cursos, tallers i xerrades  

Es realitzen cursos trimestrals, tallers puntuals de diferents temàtiques i jornades 
d’àmbits d’interès juvenil (mobilitat internacional, emprenedoria...). Les 
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comissions de La Casa Gran tenen un gran pes en la definició de la programació de 
l’espai jove. 

- Tècniques i hàbits d’estudi, Dansa, Maquillatge i caracterització, Cuina, Conversa 
en anglès, Música (percussió), Tallers tecnològics (Fotografia, Robòtica, realitat 
virtual,...).  

 

• Comissions de Participació 

Impulsades des de la regidoria de Joventut, tenen l’objectiu d’afavorir espais de 
participació juvenil a través d’activitats que els motiven. Detallades en l’apartat 
específic de “Comissions de participació juvenil”, pàg.32 del PLJ.  

 

• Phonofestival.  

Festival musical que es celebra a principis de juliol. Consta d’un cap de cartell 
escollit per els grups de la comissió i existeix l’oportunitat que els membres de la 
comissió de participació de músics siguin els teloners d’aquest.  

 

• Street Fest 

Festival d’art urbà (graffiti, skate, dansa...) que es celebra a mitjans de juliol, 
vinculat a la comissió de participació de Cultura urbana i graffitti. 

 

• Circuit Musical 

Comissió Circuit musical: grups de música i grups de joves interessats/des en el 
món musica: Recerca de grups i coordinació dels concerts i reunions per 
determinar el disseny del Circuit Musical.   

-1r divendres de cada mes – Concerts a La Casa Gran  

-2n dissabte de cada mes – Concerts a l’American Lake 

-Gavà Beer Fest – maig  

 

• Accions lúdicofestives: Festa Jove Sant Nicasi, FM d’estiu, 
Carnestoltes, Halloween 

- Halloween: comissió encarregada de dissenyar el túnel del terror. Esta activa des 
de Juny fins a Novembre. S’acompanya amb una festa jove amb la comissió de DJ.  

- Carnestoltes: cada any es realitzen diferents tipus de festa, com per exemple 
l’anomenada Festa fluor (any 2016) amb barres gestionades per Esplai + 
dinamització de la festa per part del grup de teatre Dodo. A més es celebra un 
concurs de disfresses. 



  Pla Local de Joventut 2018-2021 

 36 

- Festa Jove Sant Nicasi: activitats d’oci nocturn, amb diversos components de 
sensibilització envers al consum de drogues i la incorporació del component de 
festa no sexista. 

- Festa Major d’Estiu: un seguit d’activitats d’oci i lúdiques juvenils emmarcades en 
la festa d’estiu. 

 

6.7. Recursos Humans 

L’any 2003 es va inaugurar l’Espai Jove La Casa Gran. Abans de 2003 l’equip de 
Joventut comptava amb un tècnic i un informador. Amb l’obertura de l’EJLCG es va 
incorporar una persona més com a informadora del PIDCES. I el 2014 es va 
incorporar la figura de coordinació de l’equipament i les seves activitats. A partir 
de llavors, no hi ha hagut augment de personal, però les tasques i els càrrecs s’han 
anat replantejant.  

 

Actualment, l’equip tècnic de joventut està format per:  

- la figura de cap tècnica de Cultura i Joventut 

- la figura de tècnic de joventut, a jornada completa i contractat pel 
consistori. Des de 2003.  

- coordinadora de La Casa Gran, a jornada completa, amb contractació 
indirecta. Des de 2014. 

- Informadora juvenil, responsable del PIJ, jornada semi-completa, 
contractació indirecta des de 2012.  

- Informador juvenil dinamitzador del PIDCES, mitja jornada, contractació 
indirecta, des de 2017.  

La lògica de fomentar la inserció laboral de les persones joves de l’equipament 
porta a acollir alumnes en pràctiques en la dinàmica laboral del mateix centre. 
Tant és així que durant el curs 2016-17 hi ha hagut 2 estudiants en pràctiques 
realitzant de suport a la dinamització de l’EJLCG i les seves activitats. 

A més, a La Casa Gran es troba ubicada la figura referent del programa de Garantia 
Juvenil que realitza una tasca d’impulsora del programa, que tot i no ser pròpia de 
l’equip de Joventut sinó de Promoció Econòmica, exerceix un paper de més 
proximitat i referencialitat a La Casa Gran que no pas a les instal·lacions del Centre 
de Suport a l’Empresa.  
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6.8. Infraestructures 

 

Gavà disposa d’un equipament exclusiu per a joves, l’Espai Jove La Casa Gran. La 
Casa Gran és el centre neuràlgic de les polítiques de joventut a Gavà.  

A part d’aquest, els i les joves de Gavà fan ús d’altres instal·lacions municipals com 
ara : 

• American Lake: Sala d’assajos i bucs 

• Skate Parks: Calamot i Gavà Mar: Zones de skating i patinatge 

• Aules d’estudi nocturn a la Biblioteca: Horaris, i quantitat de places 
habilitades 

• Murs lliures 

• Equipaments esportius 

 

 

6.9. Recursos econòmics 

 

El següent quadre mostra l’evolució del pressupost municipal destinat a l’àrea de 
Joventut entre el 2015 i el 2017: 

Capítol  2015 2016 2017 
IV Subvencions entitats juvenils 21.040 € 17.700 € 19.000,00 
II Dinamització juvenil 4.290 € 24.500 € 35.000 € 
II Funcionament aules d’estudi nocturn 14.500 € 16.710 € 15.000 € 
II Espai Jove La Casa Gran 111.190 € 111.190 € 111.190 € 
II Pla Local de Joventut  5.000 €  
II Beques transport joves    
II Assessoria mobilitat internacional   2.458 € 
I Personal Joventut. Cost empresa 21.200 € 21.200 € 21.200 € 
 Total 193.359 € 217.439 € 224.987 € 
 

Seguidament veiem el desglossament de cada acció: 

1. Subvencions entitats juvenils. Es tracta de les subvencions que les entitats 
reben a través de la convocatòria d’activitats. 

2. Dinamització juvenil. Aquest punt incorpora majoritàriament el seguit 
d’activitats de participació, culturals i formació de joventut. Incorpora 
activitats com: 

a. Phonofestival. Festival de música de Gavà 

b. Street Fest. Festival de cultura urbana 

c. Circuit musical. Concerts a l’American Lake 
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d. Cicle festiu. Festa Major de Sant Pere, Festa Major de Sant Nicasi, 
Castaween, Carnestoltes... 

e. Dinamització comissions juvenils 

3. Funcionament de les aules d’estudi nocturn. Es tracta d’un servei d’estudi 
en èpoques d’examen que es gestiona a través d’una empresa mitjançant 
procés de licitació. 

4. Espai Jove La Casa Gran. Aquest concepte es refereix a la Gestió de La Casa 
Gran a través d’una empresa de serveis, mitjançant procés de licitació. El 
pressupost incorpora els següents punts: 

a. Contractació del personal 

b. Percentatge corresponent a activitats i formació. Els darrers 2 anys 
aquest percentatge ha estat del 8,5 %. 

c. Percentatge corresponent a inversió tecnològica. Els darrers 2 anys 
aquest percentatge ha estat del 8,5 %. 

5. Pla Local de Joventut. Vam pressupostar l’elaboració del Pla Local el 2016. 
El Pla s’ha realitzat el 2017 i s’ha incrementat el cost. 

6. Beques transport. De cara al 2018 es posaran en marxa les beques de 
transport, unes beques per la mobilitat de joves que estiguin estudiant. 

7. Assessoria mobilitat internacional. Servei d’assessoria mitjançant el Consell 
Comarcal del Baix Llobregat amb xarxa amb altres municipis de la comarca. 

8. Capítol I. Aquest és cost empresa per la contractació d’1 tècnic.  El tècnic 
compagina jornada amb el departament de cooperació. 

 

 

6.10. Públic diana 

 

El PNJCat 2020 estableix que les polítiques juvenils són aquelles adreçades als 
joves de 16 a 2910 però la realitat de molts municipis de Catalunya i la voluntat 
d’arribar a un sector en concret fa que aquesta franja d’edat comenci als 12 anys, 
coincidint amb l’inici dels estudis secundaris. El mateix PNJCat ja compta amb el fet 
que la complexitat de la joventut i la diversitat de polítiques que s’hi adrecen 
obliguen a ser oberts en les fronteres de l’edat. 

I també algunes actuacions, sobretot en matèria d’ocupació o habitatge, poden 
arribar a aplicar-se a persones fins als 34 i 35 anys. 

Amb tot, cada poble o ciutat és diferent i té les seves peculiaritats i Gavà no n’és 
una excepció. Així doncs, aquest PLJ farà incidència en la població gavanenca major 

                                                        
10 Direcció General de Joventut. Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de 
Catalunya (2013). Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020. p.29. 
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de 12 anys i segons els programes o activitats, aquestes es centraran en una franja 
d’edat o en una altra. 

Cal ser conscients però, que el fet de disposar d’un local de joves fa que el públic 
que se’n sent més beneficiat o atret són els joves més “petits” i que arribar als i les 
joves majors de 25 anys sempre és més difícil i complicat, ja sigui pels recursos que 
s’ofereixen o bé, perquè passen major part del temps fora de Gavà (per estudis o 
treball). Així doncs la franja d’edat més habitual és entre els 12 i els 17 anys. 

És un repte d’aquest Pla Jove arribar a sectors de gent jove que no es troben en les 
dinàmiques habituals de La Casa Gran. És a dir, aquelles associacions, col·lectius i 
sectors de joves que no es troben en la òrbita dels equipaments i activitats 
municipals. 
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7. Anàlisi de la Realitat  
Juvenil (ARJ) 

 

7.1. Introducció 

 

L’Anàlisi de la Realitat Juvenil és un dels apartats cabdals en l’elaboració del PLJ. Té 
com a objectiu disposar d’una fotografia el més aproximada possible de la realitat, 
que ha de permetre assentar les bases per al disseny del Pla i de les polítiques de 
joventut. 

Per disposar-ne s’ha treballat amb la suma de dades quantitatives i dades 
qualitatives en les que s’han prioritzat i potenciat les dades relacionades 
amb els temes claus per les polítiques de joventut del municipi, 
determinades prèviament al Plantejament de la Diagnosi. 

 

Dades quantitatives 

L’anàlisi quantitativa és una de les dues grans parts de la diagnosi. Les 
dades quantitatives aporten informació objectiva sobre l’estat i la 
distribució dels i les joves de Gavà, en comparació amb d’altres àmbits 
territorials com la comarca del Baix Llobregat i Catalunya. 

Dades qualitatives 

L’anàlisi qualitativa té com a objectiu recollir l’opinió d’aquells/es agents 
amb un punt de vista privilegiat del col·lectiu jove, no només amb l’objectiu 
de copsar diferents opinions, sinó discursos representatius, orientacions i 
tendències. També és important tenir en compte que la diagnosi en la seva 
vessant qualitativa no només recull realitats, sinó sobretot realitats 
percebudes, tant o més interessants que les quantitatives, doncs aporten 
informació subjectiva de gran valor a l’hora de planificar les actuacions. 

La informació qualitativa és també de gran utilitat per complementar i 
interpretar les dades quantitatives, insuficients per poder disposar d’una 
informació acurada i ajustada a la realitat. 
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7.2. Metodologia 

 

Tal i com s’ha esmentat, la diagnosi és un dels apartats cabdals, no només pel pes 
que aquesta té en el conjunt del PLJ, sinó per l’important lligam de la diagnosi que 
presentem amb els principis rectors de les polítiques de joventut de Catalunya. 

A l’inici de l’apartat de diagnosi aquesta contempla especialment els principis de 
qualitat, de participació, de transformació i d’integralitat, tots ells recollits en el 
document que ens ocupa. 

Qualitat perquè s’han tingut en compte totes les parts necessàries, per la 
diversitat i la qualitat de les fonts, i per les múltiples revisions, 
actualitzacions i ampliacions a les que s’ha vist sotmès el document per tal 
d’ajustar-lo en tot moment a la realitat i a les últimes dades disponibles. 

Participació perquè el nombre i la diversitat dels i les agents implicats/des 
garanteix un visió amplia i plural del col·lectiu jove, i el procés seguit un bon 
nivell d’implicació i seguiment. 

Transformació perquè des del seu inici el procés de treball ha tingut com a 
objectiu descriure la realitat per tal d’endegar accions que permetin 
treballar les necessitats detectades i millorar en definitiva la qualitat de 
vida de les persones joves de Gavà, tot amb la participació i la implicació 
dels i les agents implicades en el mateix procés de treball. 

Integralitat perquè com els mateixos reptes del PNJC la diagnosi que ens 
ocupa vol considerar les diferents esferes i dimensions de la vida de les 
persones, i no només des del punt de vista de la regidoria de joventut, sinó 
del conjunt de les polítiques públiques. 

 

El treball amb dades quantitatives i qualitatives requereix d’accions i estratègies 
diferents que exposem a continuació: 

 

Dades quantitatives. 

En el cas de les dades quantitatives s’ha fet ús de les dades disponibles a fonts com 
ara l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’Observatori del Treball de la Generalitat 
de Catalunya, el Consell Comarcal del Baix Llobregat, i el propi Ajuntament de Gavà 
a través dels seus diferents serveis.  

 

Dades qualitatives 

Per a la recollida de dades qualitatives s’ha optat per fer ús dels grups de treball. 
Els grups de treball, més enllà de ser d’utilitat per recollir l’opinió d’un nombre 
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important de persones, serveixen per a detectar tendències i complementar les 
dades quantitatives. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment l’objectiu de la diagnosi no era convocar el 
màxim nombre d’agents possible, que també, sinó disposar d’una representació 
important i ajustada dels diferents perfils i discursos presents a Gavà. 

Les sessions de treball van ser: 

Sessió de treball amb joves. Els i les joves, com a veritables protagonistes del PLJ 
de Gavà, han format part també dels grups de discussió de diagnosi. Per fer-ho 
possible es va optar per fer convocatòria a determinades persones joves de Gavà 
que fossin representatives del col·lectiu jove. 

Van participar a la trobada al voltant de 15 joves entre 16 i els 25 anys. 

 

Sessió de treball amb professionals. El grup de treball amb professionals va estar 
format per persones que, per la seva professió o pel seu paper dins la comunitat, 
tenen un punt de vista privilegiat del col·lectiu jove i de part de la seva realitat o 
necessitats. 

Van assistir a la sessió un total de 12 persones provinents dels següents àmbits: 

 Tècnics/ques d’àrees municipals:  

- Tècnica del Centre de Suport a l’Empresa – Programa Fem Ocupació 
- Tècnica del Centre de Suport a l’Empresa – Programa Joves per l’ocupació 
- Responsable de PFI-PTT del departament d’Educació 
- Tècnica d’Igualtat 
- Tècnic de Joventut i Cooperació 
- Tècnica de Joventut i Cooperació 
- Coordinadora de l’Espai Jove La Casa Gran (EJLCG) 
- Informadora juvenil, responsable del PIJ de l’EJLCG 
- Informador juvenil, dinamitzador del PIDCES 

 Treballadors municipals i altres professionals: 

- Treballadora social del CAP Gavà 1 
- Membre del cos de la Policia Local 

· Membres d’entitats juvenils:  

- Responsable de l’Esplai Mamut 
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Qüestionari 

El qüestionari és una eina que permet recollir dades quantitatives i qualitatives al 
mateix moment, alhora que complir diferents objectius: 

- Obtenir dades. 

- Informar a la població de l’elaboració del Pla Local de Joventut. 

- Fer conscients a les persones que en participen de les dificultats i 
necessitats del col·lectiu. 

Cal tenir en compte que metodològicament l’enquesta no es pot considerar 
vinculant, doncs està subjecte a la voluntat dels i les joves a contestar, i per tant no 
reuneix les condicions de representativitat. Tot i això, el resultat permet 
complementar la resta de dades i és de gran utilitat per detectar tendències11.  

Degut a la important entitat dels resultats de l’enquesta, i per tal de fer més 
intel·ligible el document, s’ha optat per dotar al qüestionari d’un apartat propi. 

 

                                                        
11 A l’Annex s’hi pot trobar una reproducció del qüestionari amb els resultats obtinguts. 
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7.3. Evolució de la població 

 

Gavà, tal i com mostra la gràfica nº1, és un municipi que ha crescut de forma 
relativament constant, excepte una tendència decreixent entre els anys 1983 i 
1987. Tot i així, d’ençà d’aquest últim any el creixement es manté força constant 
fins l’inici de la dècada del 2010, on pateix un cert estancament.  

 

Gràfica nº1 : Evolució de la població de Gavà. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1975-2015.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Si observem la gràfica nº2, veiem que, el decreixement entre el 1983 i el 1987 que 
pateix Gavà, a nivell comarcal es tradueix en un creixement més sostingut, però en 
cap cas hi ha decreixement, cosa que sí succeeix a nivell de Catalunya (Gràfica nº3). 
Aquest període de decreixement però, a Catalunya veiem com s’inicia ja des del 
1979.  
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Gràfica nº2 : Evolució de la població del Baix Llobregat. Nombres absoluts. Sèrie temporal 
1975-2015.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

En el cas de Catalunya, veiem que existeix un altre període de decreixement, menys 
significatiu, entre el 1995 i el 1999. Aquesta tendència, no s’observa pas ni a nivell 
comarcal ni al municipi de Gavà, tot al contrari. En aquests dos territoris existeix 
un creixement més sostingut en el període mencionat. 

 

Gràfica nº3 : Evolució de la població de Catalunya. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1975-
2015.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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En tots tres casos, observem una tendència similar a l’estancament del creixement 
a partir de l’inici de la dècada del 2010 fins a l’actualitat, que pot ser deguda a 
motius relacionats amb la crisi econòmica que va iniciar l’any 2007-08. 

Les dades de les taules A, B i C amplien la informació extreta de les gràfiques 
anteriors. Observem, doncs, que el creixement de la població a Gavà adopta, 
especialment l’any 1995 un percentatge de creixement notablement major que a 
nivell del Baix Llobregat i gairebé 5 vegades major que a nivell català.  

Si ens fixem en les columnes de l’increment anual, veiem com a nivell de Catalunya 
i del Baix Llobregat, el creixement és menor que a Gavà en la última dècada del s. 
XX i la primera del s. XXI.  

 

Taula A: Evolució de la població de Gavà. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1979-2015. 

Anys Total  
població 

Increment 
absolut 

%  
increment 

% increment 
Anual 

1979 33.961    
1987 33.076 -885 -2,60% -0,32% 
1995 37.953 4.877 14,74% 1,84% 
2003 42.304 4.351 11,46% 1,43% 
2011 46.250 3.946 9,33% 1,16% 
2015 46.405 155 0,33% 0,08% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Taula B: Evolució de la població del Baix Llobregat. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1979-
2015. 

Anys Total  
població 

Increment 
absolut 

%  
increment 

% increment 
Anual 

1979 564.556    
1987 587.841 23.285 4,12% 0,51% 
1995 642.889 55.048 9,36% 1,17% 
2003 730.111 87.222 13,56% 1,69% 
2011 803.705 73.594 10,08% 1,26% 
2015 806.651 2.946 0,36% 0,09% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Taula C: Evolució de la població de Catalunya. Nombres absoluts. Sèrie temporal 1979-2015. 

Anys Total  
població 

Increment 
absolut 

%  
increment 

% increment 
Anual 

1979 6.139.416    
1987 6.001.525 -137.891 -2,25% -0,28% 
1995 6.226.869 225.344 3,75% 0,47% 
2003 6.704.146 477.277 7,67% 0,96% 
2011 7.539.618 835.472 12,46% 1,56% 
2015 7.508.106 -31.512 -0,42% -0,10% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Amb la següent gràfica, podem concloure que tot i tenir creixements diversos, els 
tres àmbits d’anàlisi, segueixen un patró similar de creixement a finals de segle i un 
estancament a inicis del segle s. XXI. En aquesta gràfica es pot veure clarament com 
ha afectat la crisi econòmica en tots tres àmbits. 

 

Gràfica 4: Índex d’evolució de la població de Gavà, el Baix Llobregat i Catalunya, a població 
de Catalunya. Sèrie 1987-2015. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Amb la gràfica nº5 podem observar com la piràmide de població compleix en bona 
mesura amb l’estàndard de Catalunya. Un piràmide amb forma de fus típica dels 
municipis catalans, en la que destaca un part central especialment crescuda, una 
part alta piramidal i una base estreta en lleuger creixement, amb certs anys de 
major proporció de població (de 5 a 14 anys).   

Aquesta forma tant particular s’explica gràcies a diversos motius: 

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

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

- Un lleuger creixement de les franges infantils derivada dels naixements de les 
franges adultes més poblades, just i com dèiem, els fills del baby boom. 
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Gràfica 5: Piràmide d’edats en percentatges. Gavà i Catalunya. Any 2016. 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Si observem en detall la piràmide de Gavà observem algunes dades interessants: 

- La franja més poblada és la franja de 40 a 44 anys, amb una suma de 4.479 
persones, coincidint amb les dades del total de Catalunya. 
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- El mateix passa amb la segona franja més poblada: la de 35 a 39 anys, i la 
tercera més poblada, la de 45 a 49 anys.  

- A diferència del que passa a nivell de Catalunya, a Gavà només en el període 
més poblat la quantitat d’homes és major que la de dones. En els altres dos 
períodes esmentats, hi ha més quantitat de dones que d’homes. En el cas de 
Catalunya, en tots tres períodes la quantitat de dones és menor.  

- La franja menys poblada (a excepció de la 3a edat) és la de 15 a 19 anys amb 
una suma de 2.204 persones, seguida de la franja 20-24 anys (2.224) i la 0-4 
(2.347). 

- Si tenim en compte que oficialment les polítiques de joventut s’adrecen a la 
població de 15 a 29 anys podem afirmar que s’adrecen a grans trets a les franges 
d’edat menys poblades. 

 

La taula D aporta informació lleugerament més detallada que la recollida a les 
piràmides de població (gràfica nº 5) sobre la distribució de la població jove segons 
edats. 

 
Taula D: Distribució de la població de Gavà segons sexe i edat. Any 2016. 

Edats Homes Dones Total % homes % dones % total 
De 0 a 4 1.236 1.111 2.347 52,66% 47,34% 5,07% 
De 5 a 9 1.456 1.354 2.810 51,81% 48,19% 6,07% 
De 10 a 14 1.353 1.225 2.578 52,48% 47,52% 5,57% 
De 15 a 19 1.125 1.079 2.204 51,04% 48,96% 4,76% 
De 20 a 24 1.117 1.107 2.224 50,22% 49,78% 4,81% 
De 25 a 29 1.224 1.156 2.380 51,43% 48,57% 5,14% 
De 30 a 34 1.412 1.523 2.935 48,11% 51,89% 6,34% 
De 35 a 39 1.970 2.031 4.001 49,24% 50,76% 8,65% 
De 40 a 44 2.231 2.148 4.379 50,95% 49,05% 9,46% 
De 45 a 49 1.975 1.977 3.952 49,97% 50,03% 8,54% 
De 50 a 54 1.686 1.713 3.399 49,60% 50,40% 7,35% 
De 55 a 59 1.395 1.499 2.894 48,20% 51,80% 6,26% 
De 60 a 64 1.224 1.266 2.490 49,16% 50,84% 5,38% 
De 65 a 69 1.057 1.171 2.228 47,44% 52,56% 4,82% 
De 70 a 74 841 978 1.819 46,23% 53,77% 3,93% 
De 75 a 79 619 753 1.372 45,12% 54,88% 2,97% 
De 80 a 84 487 716 1.203 40,48% 59,52% 2,60% 
85 i més 349 702 1.051 33,21% 66,79% 2,27% 
TOTAL 22.757 23.509 46.266 49,19% 50,81% 100 
De 12 a 29 4.254 4.070 8.324 51,11% 48,89% 17,99% 
De 16 a 29 3.236 3.117 6.353 50,94% 49,06% 13,73% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

A Gavà el col·lectiu jove, representat en el període de 12 a 29 anys, representa el 
17,99% del total de població, concretament 8.324 persones, o 11.259 si incloem la 
franja de 30 a 34 anys, a la que també afecten algunes de les polítiques de joventut, 
amb un 24,33% del total de la població. 
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Més enllà dels quinquennis de la taula D, i sent coherents amb el criteris del Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 cal dir que són 6.353 les persones 
entre 16 i 29 anys a les que s’adrecen les polítiques públiques de joventut 
promogudes per la Direcció General de Joventut, concretament un 13,73% del total 
de la població de Gavà. 

Més important, reflex de la situació demogràfica actual, és la informació que aporta 
la taula E i la gràfica nº6 que la complementa. Podem observar com l’evolució de la 
població jove és negativa. No només el col·lectiu jove representa un percentatge 
menor en contrast al total de la població, sinó que el nombre de joves es redueix 
dràsticament, amb una reducció de més de 2.300 persones d’entre 12 a 29 anys 
entre els anys 2005 i 2016, o d’un percentatge negatiu del 6,15%. En aquest sentit, 
Gavà, però, no difereix del que passa a la resta de la comarca i també de Catalunya, 
que segueixen patrons similars. 

 
Taula E: Evolució de la població jove de Gavà, el Baix Llobregat i Catalunya. Nombres 
absoluts. Sèrie temporal 2005-2016. 

Joves de 12 a 
29 anys 

2005 2016 Variació del 05-16 
Nº % Nº % Nº % increment 

Gavà 10.671 24,14% 8.324 17,99% -2.347 -6,15% 
B. Llobregat 181.919 24,01% 145.142 17,92% -36.777 -6,09% 

Catalunya 1.616.351 23,11% 1.356.986 18,04% -259.365 -5,07% 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 
En la gràfica nº6 podem observar en detall l’evolució de l’índex de joventut. Una 
evolució compartida amb la resta de territoris de referència i en la que Gavà ha 
mantingut i manté percentatges intermitjos, per tant i com insinuàvem, no es 
tracta d’un qüestió local, sinó d’una davallada clarament compartida a gran escala 
en la que Gavà comparteix la caiguda moderada dels altres territoris analitzats. 

 
Gràfica 6: Evolució de l’índex de població juvenil. Gavà, Baix Llobregat i Catalunya. Sèrie 
temporal 2005-2016.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Distribució de la població segons el barri de residència 

Pel que fa a la distribució territorial del propi municipi, cal destacar que hi ha 
diversos veïnats que no s’integren el centre de la ciutat i que en alguns casos poden 
comportar dificultats més o menys substancials. Les següents taules i gràfiques ens 
permeten detallar la distribució de la població de Gavà en el pla territorial i veure 
quina incidència en la població jove poden tenir aquests diferències. 

Les gràfiques nº7 i nº8 ens permeten analitzar amb detall la distribució de la 
població jove i total segons els diferents barris o veïnats del municipi. 

Analitzant la gràfica nº7, es pot observar que el barri on més joves viuen és Can 
Tintorer, amb un 9,80% del total de la població jove, seguit en segon lloc per Can 
Pere Bori amb un 9,53%%, i en un tercer lloc per Ausiàs March amb un 8,92%, 
seguit de prop per Angela Roca-Can Serra Balet amb un 8,28%. La resta de barris 
disposen de percentatges inferiors al 8%. El veïnat amb menys població jove és 
Mas Bruguers amb només un 0,23% del total de joves de Gavà, i en segon lloc 
trobem Llevant Mar, amb un 0,93% del total. En aquest sentit, és important 
destacar que hi ha 11 barris en els que la proporció de joves és menor al 5%. 

 

Gràfica 7: Distribució de la població jove de Gavà segons barri de residència. 2017. 

 
Font: elaboració pròpia segons dades del padró municipal. 

 

Al seu torn la gràfica nº 8 ens aporta informació sobre la distribució segons barris 
de residència de total de la població de Gavà. Es tracta en tot cas d’una distribució 
similar a la de la població jove, on només hi ha algun barri que mostra diferències 
superiors a 1 punt percentual, són el cas de Central Mar i Can Pere Bori. I en 
aquests dos barris, la diferència percentual segueix tendències més aviat oposades. 
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En el cas de Can Pere Bori, és el segon barri amb més proporció de joves i també el 
segon en proporció de població total, però la proporció de joves és major que la de 
població total. I en el cas de Central Mar, es troba en la posició 10 en el percentatge 
de població total i en l’índex de joventut ocupa la posició 13.  

 

Gràfica 8: Distribució de la població total de Gavà segons barri de residència. 2017. 

 
Font: elaboració pròpia segons dades del padró municipal. 

 

La taula F aporta informació amb més detall al respecte de la distribució dels i les 
joves de Gavà segons barri de residència. Més enllà de la informació recollida a la 
gràfica nº7, podem observar no només de quina forma es distribueix el conjunt de 
la població jove, sinó quin és l’índex de joventut de cadascun d’ells (columna “% de 
joves al barri”). 

Podem observar com, malgrat ser Can Tintorer la zona amb més persones joves, és 
Ca n’Espinós la zona amb un índex de joventut més alt del municipi, amb un 
21,55% de població jove respecte el total de la població de la zona, pel 15,62% de 
la zona de Can Tintorer. En aquest sentit és destacable que una de les zones menys 
poblades de Gavà està en les primeres posicions de la taula pel que fa a l’índex de 
joventut. 

Can Tintorer acull més percentatge del total de joves, però proporcionalment 
només suposen un 15,62% del total de població. Aquest índex de joventut es veu 
superat per 7 barris. 
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Pel que fa a les zones amb menys joves, es troben Llevant Mar, La Sentiu i Mas 
Bruguers, són tots tres barris que es troben aïllats del nucli urbà. El primer en la 
zona de Gavà Mar, i els altres dos en la zona de muntanya de Gavà, principalment 
residencials. Cap dels 3 barris supera el 1,3% del total de joves i del total de 
població. Són tres dels 4 barris menys poblats de Gavà, i la qüestió de la mobilitat 
és un dels aspectes que pot afectar més sobretot al sector jove. 

La taula F ens permet observar també les dades segons nombres absoluts de veïns 
i veïnes de cada barri i de joves residents, els percentatges de joves que hi ha en 
cda barri, i la distribució del total de joves per barri de residència.  

 

Taula F: Distribució de la població jove i total segons barris. 

 
Nº veïns/es Nº de joves % de joves al 

barri 

Distribució 
de joves 

segons barris 
Angela Roca- Can Serra Balet 3.939 580 14,72% 8,28% 
Ausiàs March 3.952 625 15,81% 8,92% 
Bòbiles 2.577 344 13,35% 4,91% 
Ca n'Espinós 464 100 21,55% 1,43% 
Camí de la Pineda 1.673 290 17,33% 4,14% 
Can Pere Bori 3.959 668 16,87% 9,53% 
Can Tintorer 4.399 687 15,62% 9,80% 
Can Trias 953 118 12,38% 1,68% 
Central Mar 2.257 240 10,63% 3,43% 
Colomeres 3.245 472 14,55% 6,74% 
Diagonal 3.439 535 15,56% 7,64% 
La Sentiu 447 85 19,02% 1,21% 
Les Ferreres 1.235 150 12,15% 2,14% 
Les Marines 979 201 20,53% 2,87% 
Llevant Mar 559 65 11,63% 0,93% 
Mas Bruguers 139 16 11,51% 0,23% 
Rambla- Barceloneta 1.815 255 14,05%  3,64% 
Rambla- Centre 3.822 536 14,02%  7,65% 
Santa Teresa 3.355 550 16,39%  7,85% 
Torre Lluch 3.557 490 13,78%  6,99% 
Total Gavà 46.765 7.007 14,98% 100% 

Font: elaboració pròpia segons dades del padró municipal. 

 

 

7.4. Naturalesa de la població 

 

En primer lloc, i gràcies a la informació recollida a la taula G, podem observar com, 
en referència als moviment interns de població (estatals), el nombre d’arribades al 
municipi és inferior en 156 persones, per tant un saldo negatiu pel que fa als 
moviments migratoris interns. 

És important observar que són més les persones de Gavà que marxen a viure a 
altres municipis de la comarca, que les persones de la comarca que vénen a viure a 
Gavà.  
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Aquest fet es pot veure justificat pel fet que la gent de Gavà marxi a d’altres ciutats 
amb més població, més serveis, més facilitat de comunicacions, més oportunitats, 
com ara a la capital de la comarca, o a d’altres municipis dels voltants. I el mateix 
passa amb la resta de la província de Barcelona i amb la resta de l’estat espanyol, 
tot i que en menor mesura, ja que a nivell de comarca el saldo negatiu és de 119 
persones, enfront de les 52 persones a nivell de província i les 4 a nivell estatal. En 
el cas dels moviments que es donen entre Gavà i la resta de Catalunya, és l’unic cas 
en que el saldo és positiu, amb 19 persones que arriben a viure a Gavà. 

Amb tot, a Gavà, pel fet d’estar dintre de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, té 
certa lògica que es donin més sortides que arribades dins la mateixa província. En 
tot cas, aquesta taula ens permet veure com Gavà perd població i es confirmen les 
dades extretes en les gràfiques anteriors. 

 

Taula G: Distribució del moviment migratori intern. Nombres absoluts. Gavà 2015. 

 De la 
mateixa 
comarca 

De la resta 
de la 

província 

De la 
resta de 

Catalunya 

De la 
resta de 

l’estat 
Total 

Immigració interior (arribades) 817 668 128 295 1.908 
 A la 

mateixa 
comarca 

A la resta 
de la 

província 

A la resta 
de 

Catalunya 

De la 
resta de 

l’estat 
Total 

Emigració interior (sortides) 936 720 109 299 2.064 
Saldo -119 -52 19 -4 -156 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

En el cas dels moviments migratoris externs (taula H) ens trobem amb un saldo 
negatiu de 36 persones. En aquest sentit, la Unió Europea és el continent que més 
moviments externs aporta, amb un total de 126 arribades i 54 sortides. Si mirem, 
els saldos segons el territori, el continent americà empata amb territoris de la resta 
de la UE amb un saldo negatiu de 14 persones. 

Malauradament, les dades de la columna “no consta” són molt elevades. Tant en les 
arribades com en les sortides es supera notablement les dades classificades per 
continents. En el cas de les arribades, són 140 persones d’un total de 502 que no es 
pot establir de quin continent provenen. En el cas de les sortides, de 538 persones 
que marxen, 273 persones no es pot definir cap on marxen.  

Cal destacar també, que a partir del 2006 s'inclouen les baixes per caducitat. 
Aquestes baixes s'incorporen com a conseqüència de la modificació legislativa 
introduïda per la Llei orgànica 14/2003 d'estrangeria en la Llei 7/1985 reguladora 
de les bases de règim local, que estableix que els estrangers no comunitaris sense 
autorització de residència permanent tenen l'obligació de renovar la inscripció 
padronal cada dos anys. Si no la renoven, els ajuntaments han de declarar la 
caducitat de la inscripció. És a dir, són baixes del padró municipal, tot i així no es 
pot determinar que marxin a d’altres zones o continents.   
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Taula H: Distribució del moviment migratori extern. Nombres absoluts. Gavà 2015. 

 Resta de 
la UE 

Resta 
d’Euro

pa 
Àfrica Amèri

ca Àsia Oceani
a 

No 
consta 

Baixa per 
caducitat Total 

Immigració 
exterior 
(arribades) 

126 67 37 106 26 0 140 - 502 

Emigració 
exterior 
(sortides) 

54 11 1 51 9 0 273 139 538 

Saldo 72 56 36 55 17 0 -133 139 -36 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Més enllà dels fluxos anuals de població, la gràfica nº 9 aporta informació sobre la 
distribució del conjunt de la població de Gavà segons el seu lloc de naixement. 

Tal i com es pot observar, i segons dades del 2016, les persones nascudes a 
Catalunya representen un 63,98%, seguit del 13,36% de persones nascudes a 
l’estranger i del 22,66% de població nascuda a l’estat espanyol, gairebé el doble 
que les que han nascut a l’estranger.  

 

Gràfica 9: Distribució de la població de Gavà segons lloc de naixement. Catalunya, estat 
espanyol i estranger. 2016. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

En canvi, si ens fixem en la gràfica nº10 on es mostra el lloc de naixement de la 
població jove de Gavà, veiem com el % de joves nascuts a l’estranger, un 18,49%, 
és molt superior als joves nascuts a l’estat espanyol, un 3,45%, amb una diferència 
de 15 punts. Podem observar com les persones joves de Gavà nascudes a Catalunya 
representen un 78,06%, gairebé 14 punts menys que en cas del conjunt de la 
població. Les persones joves nascudes a l’estranger 5 punts superior al conjunt de 
la població, i les persones joves nascudes a altres comunitats autònomes 
representen gairebé 10 punts per sota que en el cas del conjunt de la població-. 
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Es posa en evidència que el flux d’arribada de persones procedents de l’estat 
espanyol s’atura de forma dràstica. L’elevat percentatge de persones nascudes a 
l’estat espanyol respon en bona mesura a les onades d’immigració interior dels 
anys 60/70, una generació que s’ha establert a Catalunya i que els seus fills/es i 
néts/es ja són nascuts/des a Catalunya.  

 

Gràfica 10: Distribució de la població jove de Gavà (15-29 anys) segons lloc de naixement. 
Catalunya, estat espanyol i estranger. 2016 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

La taula I ens permet entrar en detall en l’evolució de la distribució de la població 
jove de Gavà segons el lloc de naixement. En ella es pot observar una clara 
davallada dels i les joves nascuts/des a l’estat espanyol, passant de representar el 
6,2% l’any 2000 a un 3,45% al 2016, gairebé la meitat. Alhora, observem un clar 
increment dels i les joves nascuts/des a l’estranger, passant de representar gairebé 
un 3% l’any 2000 a un 18,50% l’any 2016, i havent arribat a un percentatge de 
21,21% l’any 2010. 

 

Taula I: Distribució de la població jove de Gavà (15-29 anys) segons lloc de naixement. 
Nombres absoluts. Sèrie temporal 2000-2016. 

Lloc de 
naixement 

2000 2005 2010 2016 
Nº % Nª % Nº % Nº % 

Catalunya 8.632 90,82% 7.733 82,42% 5.950 74,80% 5.314 78,05% 
Estat 

espanyol 590 6,20% 434 4,63% 317 3,99% 235 3,45% 

Estranger 283 2,98% 1.215 12,95% 1.687 21,21% 1.259 18,50% 
Total 9.505 100% 9.382 100 7.954 100 6.808 100 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Si ho comparem amb els altres àmbits territorials de referència podem observar 
com l’any 2000 el percentatge de població jove nascuda a l’estranger a Gavà era 
força similar al de Catalunya i el Baix Llobregat (2,19 punts inferior al Baix 
Llobregat, i 1,69 punts per sota a Catalunya). Ja des del 2000, l’evolució dels tres 
àmbits territorials s’accelera, degut a les onades migratòries de principis de s. XXI. 
Aquest fort augment s’atura en el cas de Gavà al voltant l’any 2004, en el cas de 
Catalunya cap a 2008 (quan oficialment comença la crisi) i al Baix Llobregat l’any 
2012, any en què comença una forta davallada. A Catalunya, la davallada succeeix 
després d’un període (2008-2012) de cert manteniment del %. I en el cas de Gavà, 
el 2004 veiem com s’atura el fort augment, però entre 2004 i 2012 segueix un 
creixement més sostingut. El percentatge de joves nascuts/des a l’estranger 
residents a la ciutat és força més reduït que en el cas de Catalunya (7 punts per 
sota), i especialment reduït en el cas del Baix Llobregat (12 punts per sota). 

Tot i així, els tres àmbits coincideixen en veure disminuït el percentatge de joves 
nascuts/des a l’estranger a partir de 2012.  

 

Gràfica 11: Evolució de l’índex de població juvenil (15-29 anys) nascuda a l’estranger. Gavà, 
Baix Llobregat i Catalunya. Període 2000-2016.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Si observem la distribució de la població segons el continent d’origen podem 
conèixer amb més detall la procedència de les persones amb nacionalitat 
estrangera. 
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Cal tenir en compte, en tot cas, que el país de la nacionalitat d'una persona no 
coincideix necessàriament amb el del seu lloc de naixement, però connota un 
lligam legal o sentimental amb el país de nacionalització.  

En primer lloc, i pel que fa a la distribució segons continent d’origen de la població 
jove no autòctona (gràfica nº12), veiem com el col·lectiu de joves amb nacionalitat 
de països de la Unió Europea (28%) manté un percentatge força similar amb el 
col·lectiu amb nacionalitat de països d’Amèrica del Sud (24%), seguit de molt a 
prop pels i les joves de països d’Àfrica, amb un 20%. En tercer lloc els i les joves de 
països d’Àsia i Oceania, amb un 12%. En quart lloc els i les joves de la resta de 
països d’Europa, o joves de països d’Amèrica del Nord, en el primer cas amb un 
10%, i en el segon cas, amb un 6%.  

De la comparació de la distribució de la població jove de Gavà amb nacionalitat 
estrangera, amb la distribució del conjunt de la població també amb nacionalitat 
estrangera, destaquem algunes diferències importants. En concret: 

- El percentatge de persones amb nacionalitat d’altres països de la UE és d’un 34%, 
6 punts per sobre del 28% que representa en el cas dels i les joves. Podem deduir 
doncs que es tracta d’una població mitjanament adulta, que representa un terç de 
la població amb nacionalitat estrangera resident a Gavà l’any 2016.  

- En el cas de les persones amb nacionalitat de països d’Amèrica del Sud la 
diferència també és important. Representen un 18% en el cas del conjunt de la 
població, per sota del 24% en el cas del col·lectiu jove. És tracta doncs d’un 
col·lectiu relativament jove, lligat a les últimes onades migratòries des dels 2000.  

- En el cas de les persones amb nacionalitat de països africans, veiem com adopten 
el segon lloc per ordre de percentatges.  

Així doncs, podem concloure en la comparació entre la població jove i la total amb 
nacionalitat estrangera, que tot i les diferències, no són especialment significatives.  

 

Gràfica 12: Distribució de la població jove (15-29 anys) no autòctona segons continent 
d’origen. Gavà, 2016. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 
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Gràfica 13: Distribució de la població absoluta no autòctona segons continent d’origen. Gavà, 
2016. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Per últim, de la comparació de la distribució jove amb nacionalitat estrangera de 
Gavà amb la distribució jove amb nacionalitat estrangera de Catalunya, se’n 
deriven també noves diferències:  

- El pes de la població jove amb nacionalitat de països de Sud Amèrica és més alt a 
Gavà que al conjunt de Catalunya, amb un 24% i 19% respectivament. En el cas de 
Catalunya, aquest col·lectiu es col·loca 

- El pes de la població jove amb nacionalitat de països del continent africà és 5 
punts inferior en el cas de Gavà que a Catalunya, amb un 20% en el primer cas i un 
25% en el segon cas.  

- En el conjunt de Catalunya, el pes de la població jove amb nacionalitat de països 
d’Àsia i Oceania (16%) és més alt que a Gavà (12%).  

- En el cas de Catalunya, la proporció de població jove amb nacionalitat de països 
d’Amèrica del Nord i Centre és més gran que la de països de la resta de la UE, amb 
un 9% i un 6%, respectivament. En canvi en el cas de Gavà és al revés, 5% i 11%, 
respectivament.  
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Gràfica 14: Distribució de la població jove de Catalunya no autòctona segons continent 
d’origen. Catalunya, 2016. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

 

7.5. Trajectòria educativa 

 

En el cas de l’educació les dades oficials disponibles sobre el nivell d’estudis de la 
població són majoritàriament del 200112, i només les dades genèriques referents al 
nivell d’instrucció són més actuals i permeten analitzar l’any 2011. En qualsevol 
cas, cal tenir en compte que són dades molt allunyades del temps actual i per tant 
cal complementar-les i molt amb les informacions extretes de les sessions de 
treball. En farem referència amb la intenció d’apuntar aquelles majors tendències 
en comparació a les dades de la població de Catalunya i també per veure l’evolució 
realitzada en 10 anys. 

Com podem observar a les taules J i K, les diferències entre el nivell d’instrucció de 
la població de Gavà i la de Catalunya no són considerables, tant en l’any 2001 com 
en el 2011. Al contrari, més aviat són força similars, amb diferències que oscil·len 
però en cap cas arriba als 3 punts percentuals. Aquest fet es deu en gran part a la 
situació geogràfica de Gavà i a la possibilitat d’aprofitar els recursos formatius que 
hi ha o bé a la ciutat o a la comarca i a la resta de l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.  

 

 

                                                        
12 Les majoria de dades de cens disponibles a l’IDESCAT al respecte del nivell educatiu de la població són del 
2001. Per altra part les dades municipals sobre nivell educatiu recollides al padró no poden ser considerades 
per tractar-se d’una dada no certificada i sobretot no actualitzada amb posteritat a l’empadronament. 
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Gavà té 3 centres que ofereixen cicles formatius de grau mitjà i de grau superior 
(un de públic, l’Institut Calamot, un de privat, l’Acadèmia Núria, i un de privat-
concertat, CeDeCat), una Escola Municipal d’Educació Especial i una Escola 
d’Adults i altres recursos municipals que ofereixen formació ocupacional. Més 
avall, en l’apartat 7.6 analitzarem els recursos d’ensenyaments post obligatoris 
formatius de Gavà i les seves dinàmiques.  

 
Taula J: Distribució de la població de Gavà i de Catalunya de més de 16 anys segons nivell 
d’estudis. Any 2001. 

 Gavà 2001 Catalunya 2001 

N. absoluts % N. absoluts % 
No sap llegir o 
escriure 1.073 3,02% 129.990 2,27% 

Sense estudis 4.425 12,45% 656.663 11,47% 
Primer grau 8.803 24,77% 1.500.961 26,22% 
ESO, EGB, 
Batxillerat 
elemental 

9.782 27,52% 1.463.540 25,57% 

FP grau mitjà 2.466 6,94% 309.298 5,40% 
FP grau superior 1.859 5,23% 300.821 5,26% 
Batxillerat 
superior 3.494 9,83% 630.034 11,01% 

Diplomatura 1.945 5,47% 351.677 6,14% 
Llicenciatura i 
doctorat 1.699 4,78% 381.436 6,66% 

Total 35.546 100,00% 5.724.420 100,00% 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Si ens fixem en les dades de la taula K podem observar com en general la població 
de Gavà, un cop acabats els estudis primaris i secundaris obligatoris, ressalta el 
percentatge de persones que tenen estudis de Batxillerat, amb un 14% del total. La 
resta d’estudis secundaris i universitaris mostren percentatges molt similars, que 
ronden entre el 7% i el 9%. Cal destacar en aquest sentit, que els estudis de Grau, 
al ser uns estudis que l’any 2011 eren de recent creació arrel de l’aplicació del Pla 
Bolonya, encara tenen un percentatge molt petit. 

 

En comparar les dades de Gavà de 2001 amb les de 2011, podem veure certes 
diferències que es concreten en: 

- La proporció de persones que no saben llegir o escriure, es redueix a la meitat, 
amb un 1,57% l’any 2011, amb un total de 596 persones en tot Gavà.  

- El mateix passa amb la proporció de persones que no tenen estudis, o que tenen 
acabada la primària. En el primer cas es redueix més de 4 punts percentuals, i en el 
segon, la diferència és de gairebé 14 punts, cosa que implica una gran millora.  
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- En el cas de l’educació obligatòria, veiem que l’any 2011, ha augmentat gairebé un 
punt respecte el 2001. Això pot ser explicat pel fet que amb l’ESO hi ha més 
persones que abandonen els estudis un cop finalitzada, més que no pas amb l’EGB 
per un motiu d’edats. En finalitzar l’EGB, al voltant dels 14 anys, no era legal 
treballar, i era més comú iniciar alguna altra ensenyança. En canvi amb l’ESO, es 
finalitza al voltant dels 16 anys, i ja és legal treballar. I com a conseqüència, més 
gent finalitza la seva escolarització en aquesta edat.  

- Destaca un augment en els estudis secundaris post obligatoris en general: un 
punt percentual les persones que acaben un CF de grau mitjà i un augment de 
gairebé 3,5 punts la proporció de persones que acaben un CF de grau superior. El 
mateix passa amb la proporció de persones que acaben el batxillerat superior, amb 
més de 4 punts, amb les diplomatures l’augment és de 2 punts respecte 2001, i en 
el cas de les llicenciatures i els doctorats, la diferència és prou considerable, amb 
un augment de 5 punts percentuals.  

- Per últim, per acabar de descriure l’augment de la proporció de persones amb 
estudis universitaris, cal sumar aquest 2,58% d’estudiants de Grau, que al 2001 no 
existia.  

 

Taula K: Distribució de la població de Gavà i de Catalunya de més de 16 anys segons nivell 
d’estudis. Any 2011. 

 
Gavà 2011 Catalunya 2011 

N. absoluts % N. absoluts % 

No sap llegir o escriure 596 1,57% 106.217 1,71% 

Sense estudis 3.171 8,37% 517.107 8,31% 
Educació primària 4.121 10,88% 837.313 13,45% 
ESO 10.775 28,44% 1.762.340 28,32% 
Batxillerat superior 5.327 14,06% 843.227 13,55% 
FP grau mitjà 3.026 7,99% 437.978 7,04% 
FP grau superior 3.311 8,74% 454.519 7,30% 
Diplomatura 2.855 7,54% 418.988 6,73% 
Grau universitari 976 2,58% 146.704 2,36% 
Llicenciatura i doctorat 3.725 9,83% 699.055 11,23% 
Total 37.882 100,00% 6.223.448 100,00% 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Tot i ser dades que queden lluny en el temps, com ja s’ha comentat anteriorment, 
val la pena fer un cop d’ull a les dades sobre la proporció de joves entre 16 i 29 
anys distribuïts segons el nivell d’estudis, tant a nivell de Gavà com a nivell de 
Catalunya. En les gràfiques 15 i 16 veiem que, tal i com passava en la població de 
més de 16 anys, en el col·lectiu de joves veiem com les tendències de tots dos 
territoris són notablement similars.  
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El percentatge més elevat en tots dos casos és el d’alumnes que tenen acabada 
l’ESO, EGB,... Això és degut al fet que fins als 18 anys no es pot tenir acabat un altre 
estudi que no sigui aquest.  

 

Gràfica 15: Distribució de la població jove de Gavà (16-29 anys) segons nivell d’estudis. Any 
2001. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

Gràfica 16: Distribució de la població jove de Catalunya (16-29 anys) segons nivell d’estudis. 
Any 2001. 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Ens aturarem a analitzar la distribució per gènere dels nivells d’instrucció. En la 
taula L veiem a grans trets com el nombre d’homes que no saben llegir o escriure, 
que no tenen estudis, o que tenen la primària incompleta és sensiblement inferior 
a la de les dones en les mateixes circumstàncies.  

Quan observem els estudis professionals, veiem que la quantitat d’homes és en 
aquests casos superior. El mateix passa en les enginyeries o en llicenciatures 
tècniques, com ara Arquitectura. En la resta de titulacions superiors i 



  Pla Local de Joventut 2018-2021 

 64 

universitàries, la quantitat de dones amb els estudis acabats té tendència a ser 
superior que en el cas dels homes. 

 

Taula L: Distribució de la població de Gavà segons nivell d’estudis i gènere. Any 2016. 

NIVELLS D'INSTRUCCIÓ HOMES DONES TOTAL % 
No saben llegir ni escriure 391 579 970 2,08 
Sense estudis 828 1.009 1.837 3,94 
Primària incompleta 2.128 2.608 4.736 10,16 
Primària completa / ESO 7.067 6.910 13.977 29,97 
FP1/Oficialia industrial 1.176 1.041 2.217 4,75 
Batxillerat / FP2 o equiv. 1.222 967 2.189 4,69 
FP2 / Mestratge industrial 1.030 886 1.916 4,11 
Batxillerat superior / BUP 1.958 2.013 3.971 8,52 
Altres títols mitjos 523,00 535,00 1.058,00 2,27 
Diplomats universitaris 580,00 1.169,00 1.749,00 3,75 
Arquit o enginy. Tèc. 303,00 69,00 372,00 0,80 
Llicenciat universitari 1.497,00 1.909,00 3.406,00 7,30 
Tit sup. no universitari 90,00 86,00 176,00 0,38 
Doctorat / Postgraduat 196,00 228,00 424,00 0,91 
No aplic.(menor 10 anys) 3.974,00 3.662,00 7.636,00 16,37 
Total 22.963,00 23.671,00 46.634,00 100,00 

Font: padró municipal d’habitants en data 20/01/2016. 

 

Per tant, segons dades de 2016, el nivell educatiu de la població de Gavà és el 
següent: un 46,15% de la població té un nivell de formació baix (fins al graduat en 
ESO), un 24,34% té formació fins a Batxillerat,  FP2 o altres títols mitjos i un 
13,14% té formació universitària. 

Segons dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, extretes de les dades 
del Departament d’Ensenyament corresponents al curs 2013-2014 (no hi han 
dades publicades posteriors), l’èxit escolar de la comarca, entès com l’obtenció del 
graduat en ESO se situa en el 85,7%, 1 punt per sota del percentatge de Catalunya, 
que és del 86,7%, dada molt similar a la de la província de Barcelona. Això suposa 
que el 14,3% dels alumnes matriculats a 4rt d’ESO al Baix Llobregat no 
aconsegueixen el graduat. 

 

Taula M: Distribució de la població de Gavà segons nivell d’estudis i gènere. Any 2016. 

Àmbit territorial N. persones avaluades % Èxit 
Baix Llobregat 6.873 85,7% 
Província de Barcelona 42.271 86,6% 
Catalunya 64.067 86,7% 

Font: OC-BL, a partir de dades del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. 

 

En la gràfica 17 podem observar una comparativa territorial de la proporció dels i 
les alumnes que es graduen a Batxillerat, respecte el total d’alumnes 
matriculats/des a 2on de Batxillerat.  
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Destaca el fet que aquesta proporció està per sobre de la taxa en el conjunt de 
Catalunya. En el cas de l’àrea metropolitana està lleugerament per sota. I en el cas 
del Baix Llobregat veiem com es troba més de 4 punts percentuals per sota de la 
taxa gavanenca. Per tant, el 83% dels i les alumnes gavanenques matriculades a 
batxillerat finalitzen aquesta etapa educativa.  

 

Gràfica 17: Taxa de graduació en batxillerat. Curs 2012-2013.  

 
Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat (OC-BL) i Departament d’ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya. 

 

En la gràfica nº18, observem en el període entre el curs 2004-05 i el curs 2012-13, 
una comparativa de com ha evolucionat el percentatge d’alumnes matriculats a 
estudis professionals en relació al total d’alumnes matriculats a ensenyaments 
post-obligatoris, a Gavà i al conjunt de la comarca del Baix Llobregat.  

Destaca l’augment progressiu i continuat en el temps del percentatge d’alumnes 
del Baix Llobregat que es matriculen a ensenyaments professionals. Tant és així, 
que en menys de 10 anys es va arribar a assolir una taxa 10 punts percentuals 
major.  

Així doncs, com any rere any aquests ensenyaments van prenent protagonisme a la 
comarca enfront les titulacions universitàries.  

En el cas de Gavà, en canvi, veiem com les taxes són lleugerament inferiors, 6 punts 
per sota. I trobem també cursos en els que el percentatge disminueix per sota d’1 
punt percentual, com és el cas del curs 2009-10 respecte de l’anterior.  

A falta de dades més recents, no podem més que apuntar que el creixement més 
fort el trobem en l’últim curs analitzat, en el que la taxa creix gairebé 4 punts 
percentuals.  
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Segons dades de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat (Departament 
d’Ensenyament), per al curs 2013-14 hi havia a Gavà una oferta de formació 
postobligatòria que constava de 55 grups escolars. Estan inclosos aquí els cursos 
de Batxillerat, cicles formatius diversos, cursos d’accés, i altres cursos de formació 
professional. Mentre que per al curs 2014-15 va augmentar en 2 grups més, en 
total 57 grups escolars.  

Per tant, segons aquestes dades, podríem aventurar-nos a visualitzar una 
tendència a créixer de la taxa de matriculació a ensenyaments professionals en els 
anys més recents, no inclosos en aquesta gràfica.  

 

Gràfica 18: Evolució de la taxa d’alumnes matriculats en ensenyaments professionals. Sèrie 
temporal del curs 2004-05 al curs 2012-13. Gavà i Baix Llobregat.  

 
Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat (OC-BL)  

 

Pel que fa a les matriculacions en estudis universitaris, segons dades de 
l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, durant el curs 2011-12 la taxa dels 
joves matriculats entre 17 i 29 anys era a Gavà del 12,5. La mitja del Baix Llobregat 
era de 12,9. Dels municipis de la comarca el que tenia la taxa més alta era Sant Just 
Desvern amb un 21,4, i el que la tenia més baixa era Sant Andreu de la Barca amb 
un 9,7.  

En el següent quadre veiem la relació dels grups ofertats d’ensenyaments 
professionals. 
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Taula N: Relació de cursos d’ensenyaments professionals ofertats a Gavà. Any 2016. 

Titulació  Centre Tipus de 
centre 

Places 
ofertades 

Durada 

Administració i finances IES Calamot Públic 1 grup de 30  2 anys 
Administració de sistemes 
informàtics en xarxa 

IES Calamot Públic 2 grups de 30  2 anys 

Desenvolupament 
d’aplicacions 
multiplataforma 

IES Calamot Públic 2 grups de 30  2 anys 

Mecatrònica industrial IES Calamot Públic 1 grup de 30  2 anys 
Mecatrònica industrial – 
perfil professional de 
fabricació de productes 
ceràmics 

IES Calamot Públic 1 grup de 30  2 anys 

Bàsquet (Grau Superior) Centro de Enseñanza 
Deportiva de 
Catalunya (CeDeCat) 

Privat 1 grup de 30  2 anys 

Futbol (GS) CeDeCat Privat 1 grup de 30 2 anys 
Futbol sala (GS) CeDeCat Privat 1 grup de 30 2 anys 
Administració i finances Centre d’estudis 

Professionals 
Acadèmia Núria 

Concertat 1 grup de 30  2 anys 

Administració i finances Acadèmia Núria Concertat 1 grup de 30  3 anys 
(2x3) 

Assistència a la direcció Acadèmia Núria Concertat 1 grup de 30  2 anys 

Assistència a la direcció Acadèmia Núria Concertat 1 grup de 30  3 anys 
(2x3) 

Desenvolupament 
d’aplicacions web 

Acadèmia Núria Concertat 1 grup de 30  2 anys 

Educació infantil Acadèmia Núria Concertat 1 grup de 30  2 anys 
Màrqueting i publicitat Acadèmia Núria Concertat 1 grup de 30  2 anys 

Font: UNPortal  

 

Així doncs, tenim una oferta d’un total de 17 grups de 30 alumnes en 11 
ensenyaments professionals diferents. Veiem que alguns es repeteixen, i en el cas 
dels centres privat i concertat, els cursos no baixen dels 1.000€ per curs. En 
l’anàlisi qualitativa veurem com aquesta oferta es relaciona amb les necessitats del 
col·lectiu jove.  

Si ens fixem en la taula N, veiem les dades sobre mobilitat per qüestió d’estudis a 
Gavà de l’any 2011. Són dades antigues, però ens permet tenir nocions del volum 
d’alumnes que estudien al municipi i dels alumnes que han de sortir de Gavà per a 
fer-ho.  
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Taula O: Mobilitat per qüestió d‘estudis, Gavà. Any 2011. 

 Homes  Dones Total * % sobre els 
residents 

Residents que estudien al municipi 3.922 3.853 7.775(1)(2) 74,39% 
No residents que estudien al municipi 1.280 1.226 2.506 (1) - 
Residents que estudien fora del municipi 1.144 1.287 2.430 (2) 23,25% 
Residents que estudien en diversos municipis ... ... 246 (2) 2,35% 
Llocs d’estudi localitats (1) 5.202 5.079 10.281 - 
Població que estudia resident (2) 5.163 5.289 10.451 - 
Diferència (1) – (2) 40 -209 -170 - 

Font: Idescat a partir de dades del Cens de població i habitatge de l’INE.  

*El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits 
i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva 
desagregació per sexe, edat o territori. 

 ... Dades no disponibles 
 - Dades no procedents 

 

Observem que del total de residents de Gavà que estudien un 74,39% ho fa a la 
ciutat, i un 23,25% estudia en altres localitats, és a dir, una quarta part dels 
estudiants. És una proporció força elevada, que es pot explicar pel motiu que a 
Gavà no hi ha universitats, i hi ha un bon nombre de Cicles Formatius que tampoc 
s’imparteixen a la ciutat.  

Cal destacar que la quantitat de gavanencs i gavanenques que estudien fora, és 
molt similar a la d’estudiants residents a altres municipis que vénen a formar-se a 
Gavà. Fins i tot aquesta última és lleugerament més gran, és aquest fet el que ajuda 
a que el saldo sigui negatiu. En tot cas, observem que la mobilitat per motius 
d’estudi és prou elevada, i que es tracta d’un flux en ambdues direccions.  

 

 

7.6. Trajectòria laboral  

 

El treball és, a dia d’avui i sens dubte, un dels temes que més preocupació genera 
en el col·lectiu jove i a la societat en general. La manca de feina és una constant a la 
major part de municipis de Catalunya, també a Gavà. 

Fent ús de les dades quantitatives podem veure com la gràfica nº18 mostra 
l’evolució dels i les joves registrats/des a l’atur segons franges d’edat. En qualsevol 
cas cal tenir en compte que “joves registrats/des” són només els i les que estan 
correctament i degudament registrats/des a les oficines del SOC, i que per tant de 
ben segur són més les persones joves inactives o aturades no registrats/des. 

En aquest apartat hem agafat també per a l’anàlisi la franja de persones entre 30 i 
34 anys, ja que moltes de les polítiques de joventut en l’àmbit de l’ocupació també 
van destinades a totes elles, ja que en molts casos la situació personal en termes 
d’ocupació i emancipació és la mateixa que entre els 25 i els 29.  
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La gràfica n.19 dóna constància dels nombres absoluts, i posa en evidència que són 
els i les joves més grans els i les més afectats/des per l’atur, i és així per diversos 
motius: han finalitzat els estudis, tenen més necessitats de mantenir-se al mercat 
laboral, i són alhora les franges d’edat més poblades. 

 

Gràfica 19: Evolució dels i les joves registrats/des a l’atur. Període 2006-2016*. Gavà.  

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

*Totes les dades corresponen a mitjanes anuals. 

La gràfica però ens mostra unes particularitats que, si més no, cal mencionar. Per 
començar, veiem com l’esclat de la crisi econòmica va afectar de la mateixa manera 
als diferents sectors d‘edat i veiem com a partir del 2006 comença a pujar, però a 
partir de 2008 l’increment de joves registrats a l’atur és força espectacular. 
L’increment però, es nota més en els joves més grans, que gairebé és duplica la 
quantitat. Per observar millor les tendències s’han buscat les dades de 2009, i tant 
la franja de menors de 20 anys i la de 20 a 24 anys, superen les xifres de 2010, amb 
unes mitjanes de 87,5 joves a l’atur en el primer cas i 271,8 en el segon. Les altres 
dues franges es queden lleugerament per sota. Així doncs, podem afirmar que 
l’augment dràstic de joves aturats/des s’experimenta entre 2008 i 2009. I també és 
peculiar l’anàlisi de la davallada de la quantitat de joves a l’atur, que excepte en el 
cas de la franja de 25 a 29 anys no s’acaba de recuperar fins als nivells d’abans de 
l’esclat de la crisi. Aquesta davallada però, es realitza durant gairebé un sexenni. 

Val a dir que si comparem les dades de 2010 de les persones joves (1.265,5) amb 
les totals (3.576,2) veurem que el percentatges que suposen l’atur juvenil (de 16 a 
34 anys) sobre el total, representa un gruix important, amb un 35,38%.  

La gràfica nº20 amplia la informació sobre l’evolució de l’atur registrat i a més ens 
ajuda a veure la comparativa amb altres territoris. En aquest sentit, podem 
observar que tant a Gavà com a Catalunya, la gràfica segueix el mateix patró. Un 
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lleuger ascens de l’atur registrat durant l’esclat de la crisi econòmica, i una 
davallada constant des del 2008 fins al 2016. Aquesta gràfica a més, mostra que 
entre 2010 i  2014 els percentatges entre els diferents territoris són semblants i les 
diferències s’han anat reduint amb el pas dels anys. Tot i així, pel 2016 el 
percentatge per a Gavà està per sota del conjunt de la comarca i de Catalunya. Si 
pel 2008, la diferència entre l’atur registrat a Gavà i el registrat a la comarca era de 
2 punts, el 2014 és de 0,39. 

 

Gràfica 20: Evolució del percentatge d’atur juvenil registrat respecte el total de la població 
registrada. Gavà, Baix Llobregat i Catalunya. 2006-2016*.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

Cal esmentar que el fet que hi hagi menys joves registrats a l’atur no vol dir que la 
situació econòmica en quant al mercat de treball hagi millorat, sinó que aquesta 
disminució pot tenir altres factors, com ara la desmotivació del col·lectiu jove en 
inscriure’s a les oficines del SOC i per tant són joves que no es comptabilitzen en 
les dades oficials mostrades. 

La següent taula P ens permet comparar les dades d’atur per sexe i edat. 

 

Taula P: Distribució de la població jove registrada a l’atur de Gavà. 2016.  

 

 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

Edats Homes Dones 
De 16 a 19 anys 39,5 29 
De 20 a 24 anys 73,7 63,6 
De 25 a 29 anys 98,3 107,3 
De 30 a 34 anys 116 155,7 
Total 327,5 355,6 
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Fins als 25 anys els homes tenen una taxa d’atur més elevada que no pas les dones, 
i les diferències són força minses, 10 persones entre els menors de 20 anys, i 10 
més entre els 20 i els 24. En canvi, a partir dels 25 en amunt són les dones les que 
pateixen més l’escassetat de feines, en la franja dels 25 als 29 la diferència no 
arriba a 10 persones, però en la franja de 30 a 34 veiem que la diferència és de 
gairebé 40 persones, es quadruplica. És veritat que es tracta d’una franja més 
poblada que la resta, tot i així, també és una edat freqüent per a la maternitat. La 
tendència en les taxes més altes de maternitat actualment es troba justament entre 
els 30 i els 35 anys. Caldria però, revisar bé les dades amb d’altres variables, per a 
assegurar els motius d’aquesta diferència entre homes i dones.  

 

En la gràfica nº21, veiem la comparativa entre Gavà i el Baix Llobregat, del 
percentatge de joves entre 16 i 29 anys distribuïts en funció del gènere.  

Els percentatges són en tots dos territoris més alts per a homes que per a dones, 
amb una diferència de 3,70 punts en el cas de Gavà, i de gairebé 3 en el cas del Baix 
Llobregat. Veiem com el patró és força similar, tot i que el percentatge de nois 
joves a l’atur és lleugerament superior en el cas de Gavà.  

 

Gràfica 21: Percentatge d’atur de la població jove segons gènere. Gavà i Baix Llobregat 2016.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT. 

 

La gràfica nº22 aporta, al seu torn, informació sobre la temporalitat dels contractes 
juvenils, la qual cosa permet ampliar informació sobre la qualitat dels contractes 
signats per joves a Gavà, i comparar la situació amb el territori de la comarca.  

L’índex de temporalitat també és més alt, de manera que al 2013, 91,3 de cada 100 
contractes signats per joves a Gavà eren temporals i per tant únicament un 8,7% 
d’indefinits, un percentatge força similar al del Baix Llobregat, amb un 90,6% de 
temporals i un 9,4% d’indefinits. 
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La mateixa gràfica mostra l’evolució de la taxa de temporalitat al llarg dels anys a 
Gavà i al conjunt de la comarca. En tots dos àmbits territorials, s’observa una 
disminució dels contractes temporals en relació al total de contractes signats per 
joves, al llarg del període 2005-2011. Durant aquests anys a Gavà s’arriba a un 
mínim de 85,7% de contractes temporals, i a partir del qual es reinicia un 
increment de la taxa fins a recuperar i fins i tot superar al 2013 els nivells del 
2005. Aquestes dades no expliquen en si la situació laboral del col·lectiu jove, però 
si que dóna compte de la situació d’inestabilitat dels i les joves en el mercat laboral. 

 

Gràfica 22: Evolució de la taxa de temporalitat dels contractes juvenils. Gavà, Baix Llobregat 
i Catalunya. 2003-2013.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’OC-BL i del Sistema d’Indicadors 

sobre la Joventut de la Generalitat de Catalunya. 

 

Segons dades del Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de 
Catalunya, les taxes de temporalitat dels contractes juvenils per l’any 2016, són per 
a Gavà del 89%, i per al Baix Llobregat i Catalunya un 88,1% en tots dos territoris.  

 

Seguidament, la taula Q mostra les dades del Centre de Suport a l’Empresa de Gavà. 
En ella es pot veure els diferents programes de Promoció econòmica destinats a 
persones joves. 
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Taula Q: Dades del Centre de Suport a l’Empresa de Gavà. Anys  

Programa 2016 2017 Tipus d’acció 
Joves per l’ocupació 45 45 Formació 
Fem ocupació per 
joves 

25 24 Contractació de 6 
mesos 

Garantia Juvenil 
 

492 joves inscrits 596 joves inscrits Formació, programes 
per a la contractació, 
orientació i suport 
formatiu i a 
l’emprenedoria 

380 han iniciat polítiques actives de GJ 

 Font: Centre de Suport a l’Empresa de Gavà  

 

En el programa Joves per l’ocupació en els dos últims anys (2016 i 2017) han 
participat un total de 90 joves cada curs, distribuïts en tres formacions diferents:  

- Auxiliars d’oficina (15 joves amb l’ESO acabada) 
- Mossos de magatzem (15 joves sense estudis acabats) 
- Auxiliars de jardineria i vivers (15 joves sense estudis acabats) 

Es tracta d’una formació especialitzada en aquestes 3 modalitats, 
l’acompanyament a la inserció durant el programa, la possibilitat d’una experiència 
professional a empreses amb contracte de 6 mesos, i la possibilitat de matricular-
se a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) per a alumnes que no hagin finalitzat els 
estudis de l’ESO.  

En el programa Fem ocupació per a joves, han participat en aquest dos últims 
anys un total de 49 joves entre 18 i 29 anys (25 l’any 2016 i 24 l’any 2017), amb 
estudis acabats d’ESO, Batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mitjà. Aquests joves han 
estat contractats durant 6 mesos per empreses diverses del municipi.  

En el cas del programa de Garantia Juvenil, cal destacar que la quantitat de joves 
inscrits i els que acaben iniciant polítiques actives no són les mateixes. Als i les 
joves se’ls ofereix un servei/recurs/programa del municipi o voltants adequat a les 
seves necessitats, que tenen a veure amb: 

- L’orientació en la cerca de feina/ programes específics per a la contractació 
- L’orientació acadèmica / ofertes formatives subvencionades 
- Suport en l’emprenedoria.  

Les edats dels i les joves atesos oscil·len entre els 16 i 29 anys. Pel que fa al nivell 
acadèmic, la majoria dels i les joves atesos l’any 2016- 2017 no tenen estudis 
obligatoris finalitzats, representant un 38%. Les persones joves que tenen estudis 
obligatoris serien el 32%,  les que tenen  estudis post-obligatoris secundaris el 20 
% i el 10% restant serien les que tenen estudis universitaris. 

No obstant, el número de persones ateses a l’Espai Jove La Casa Gran per la 
impulsora de Garantia Juvenil és superior a les persones beneficiàries del 
programa (més del doble), ja que no totes compleixen els requisits d’accés per 
poder participar: principalment no estar treballant ni estudiant en el moment de 
fer el registre.  
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Altres projectes en funcionament són el projecte Jove Avança, que ha donat suport 
a estudiants que presentaven dificultats d’aprenentatge per motius diversos, per 
oferir-los actuacions individualitzades i adaptacions del currículum que 
afavorissin la seva integració escolar, social i, posteriorment laboral, per tal de 
donar resposta a les necessitats educatives especials d'aquests alumnes per 
facilitar la seva integració en tots els àmbits de la vida. Els darrers anys han 
participat una trentena de joves durant cada curs i el grau de superació de l’ESO 
està al voltant del 50 %. 

Un altre programa actiu a Gavà és el PFI (Programes de Formació i Inserció) o PTT 
(Programes de Transició al Treball), han anat participant una cinquantena de joves 
cada curs, 25 joves a la formació d’Auxiliar de fabricació mecànica i d’ajust i 
soldadura i uns 25 més a Auxiliar en vendes, oficina i atenció al públic. 

El primer any del PFI (2010) la demanda d’inscripcions va ser molt alta, però 
aquesta ha anat baixant.. Una possible causa de la poca demanda d’inscripció 
s’identifica amb la gran quantitat de programes orientats a la inserció laboral.  

En el curs 2015-16, es van matricular 33 joves. Dels quals van finalitzar el 
programa 24. Dels quals 17 van seguir estudiant i 7 es van inserir en el mercat de 
treball. Per tant, el 73% dels joves finalitzen el programa, i el 52% mantenen una 
continuïtat educativa, segueixen formant-se. Gran part d’aquests decideixen acabar 
l’ESO, o es dirigeixen als Cicles Formatius. En el mateix curs, un total de 29 
empreses de Gavà van ser col·laboradores del programa. 

Degut al fet que a Gavà hi ha una reduïda varietat de feines qualificades i/o 
específiques per a joves, s’ha analitzat la proporció dels i les joves de Gavà que han 
de moure’s de localitat per a poder trobar una feina que els satisfaci. 

En la següent taula s’observa la dinàmica de mobilitat per qüestió de feina del 
municipi de Gavà. No són dades segregades per edats, per tant és per al comú de la 
població, però ens permet tenir nocions de la tendència general.  

 

Taula R: Mobilitat per qüestió de feina, Gavà. Any 2011. 

 Homes  Dones Total * % sobre els 
residents 

Residents ocupats al municipi 2.576 3.608 6.184 (1)(2) 32,38% 
No residents ocupats al municipi 5.549 3.599 9.148 (1) - 
Residents ocupats fora del municipi 6.208 4.979 11.187 (2) 58,57% 
Residents ocupats en diversos municipis 1.248 480 1.728 (2) 9,05% 
Llocs de treball localitats (1) 8.125 7.206 15.331 - 
Població ocupada resident (2) 10.032 9.067 19.099 - 
Diferència (1) – (2) -1.907 -1.861 -3.768 - 

Font: Idescat a partir de dades del Cens de població i habitatge de l’INE.  

*El Cens 2011 inclou dades provinents d'enquesta. Els resultats han estat convenientment arrodonits 
i es mostren sense decimals. Per aquesta raó algun total pot no coincidir amb la suma de la seva 
desagregació per sexe, edat o territori. 

 ... Dades no disponibles 
 - Dades no procedents 
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Els valors negatius ens mostren com hi ha més residents ocupats que llocs de 
treball al municipi. Per tant, tot i que ve gent d’altres municipis a treballar a Gavà, 
hi ha més gavanencs i gavanenques que treballen fora del municipi. 
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7.7. Dades qualitatives  

 

Les reflexions dels grups de treball de diagnosi celebrats amb joves, professionals i 
càrrecs tècnics aporten informacions que les dades quantitatives disponibles no 
ofereixen, i que complementen en bona mesura les existents. 

Seguidament analitzarem les aportacions que han fet els diferents actors que han 
treballat en les 2 sessions de diagnosi ja exposades en l’apartat de metodologia. 
Per tal de veure les diverses intervencions les analitzarem segons els 7 reptes que 
planteja el PNJCat i que reflecteixen diversos aspectes de la vida del col·lectiu jove.  

En alguns casos veiem que hi ha aportacions contràries o oposades. És expressió 
de la divergència de perspectives, entre joves, o bé entre joves i professionals. Les 
plasmem totes precisament per plasmar aquesta diferència de visions.  

 

 

Educació 

 

Detecció de fortaleses 

Suport a l’estudi 

- La biblioteca obre fins tard en èpoques d’exàmens de la universitat, cosa que 
facilita l’estudi dels joves 

 

Assessorament formatiu 

- Els centres educatius realitzen activitats d’orientació acadèmica a l’alumnat. 

- Els Punts d’Informació i Dinamització en els Centres de Secundària són 
assequibles i resolen els dubtes de l’alumnat.  

- El punt d’Informació Juvenil (PIJ) de l’Espai Jove La Casa Gran fa una bona tasca 
d’assessorament sobre les diferents opcions que existeixen a Gavà d’educació post 
obligatòria.  

- El PIJ rep una gran quantitat de demandes d’assessorament sobre les diferents 
opcions formatives. 

 

Bones pràctiques 

- Projectes participatius com ara el “Torna-t’ho a mirar” del PIDCES amb la 
col·laboració del Departament d’Igualtat.  

- Molts i moltes joves que han abandonat l’ESO, arriben a programes com ara el 
PFI-PTT amb un alt grau de desorientació i amb una autoestima debilitada. En 
aquest programa, a més de formar-los en els diferents perfils laborals, s’intenta 
que reprenguin la voluntat de seguir endavant amb el seu desenvolupament com a 
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persones, que no s’estanquin. Fomentar la seva llibertat d’elecció sumada a un 
sentiment de responsabilitat lligada a aquesta elecció, a través del que alguns 
docents anomenen “recentrifugat emocional”.  

 

Detecció de debilitats 

Centres educatius 

- Es prioritza el programa curricular i no tant els projectes pedagògics i el 
desenvolupament personal de l’alumnat (gestió de les emocions, intel·ligència 
emocional) 

- Poc nivell d’assessorament i orientació formativa a l’alumnat, es responsabilitza 
tot en el PIDCES.  

- Manca de conscienciació sobre temes com violència masclista, discriminació,... 

- No es conviu amb la discapacitat 

- Les Necessitats Educatives Especials (NEE’s) no són tractades adequadament. 
Caldria anar a l’arrel del problema i no estigmatitzar els i les alumnes. 

- Algunes persones joves acaben l’ESO amb un alt grau de desorientació. 
Necessiten un gran acompanyament, no només informació. Als centres hi ha pocs 
espais per a resoldre dubtes de caire formatiu però que tenen més a veure amb el 
desenvolupament personal. 

- Es considera que el Centre de Formació d’Adults no és un dispositiu gaire adaptat 
a joves que han abandonat estudis durant l’ESO. La reincorporació se’ls planteja 
molt dura ja que porten molt temps sense estudiar, sense hàbits de constància. 

 

Dèficits en els serveis existents 

- La biblioteca no obre els dilluns, no obre fins les 10h del matí. I només satisfà les 
necessitats d’horari nocturn (fins la 1h) en relació a les èpoques d’exàmens de la 
universitat: a batxillerat hi ha exàmens tot el curs.  

- La informació de l’equipament juvenil no sempre arriba als joves. 

- Es considera que la informació es dóna, però es perd en el camí.  

- Els centres públics d’atenció a joves es centren molt en els joves que deixen 
d’estudiar. És un perfil molt concret, però hi ha més perfils de joves que a vegades 
no es tenen massa en compte a l’hora de planificar accions. 

- Manca de coordinació entre recursos que ofereixen formacions similars (CSE i 
PFI) o que treballen amb el mateix perfil de joves. 

 

Oferta formativa  

- No existeixen centres on fer el batxillerat artístic a Gavà. 

- Poca varietat de la formació post-obligatòria. 

- Manca de Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior en centres públics. 
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- Es troba a faltar més varietat de formació no reglada (música, llengües,...) en 
centres públics. 

 

Desmotivació de l’alumnat 

- Es percep preocupació per aquells i aquelles joves que no acaben l’ESO ni 
mostren inquietuds o voluntat de plasmar-les.  

 

Informació sobre recursos existents 

- Manca d’informació sobre els recursos que tenen a l’abast, sobretot els i les joves 
que abandonen l’ESO. La informació s’ofereix, però sembla que no arriba a alguns 
sectors de joves. 

 

 

 

Treball 

 

Detecció de fortaleses 

Programes de suport 

- Bona tasca d’assessorament del PIJ 

- Els programes de Garantia Juvenil ha millorat molt el procés de recerca de feina i 
l’accés a diferents experiències laborals.  

 

Potencialitats de Gavà 

- Gavà té molt potencial per promoure l’ocupació per a joves. Un exemple és el Parc 
Agrari i l’entorn natural de Gavà (muntanya i platja). 

 

Detecció de debilitats 

Precarietat laboral 

- El mercat de treball ofereix feines molt precàries a joves.  

- A Gavà no hi ha feina per joves, només petits negocis familiars. 

- La gent jove només pot aspirar a feines mal pagades en centres comercials o 
supermercats (dependents/es), en el sector industrial (mosso de magatzem, 
fàbrica, etc.) i hostaleria-serveis. 

- Molta gent jove té contracte de becari/a o de pràctiques: sous baixos, moltes 
hores i poc aprofitament real de l’experiència laboral a nivell d’aprenentatge. 

- Gran part de la feina per a joves és feina de temporada (estiu, campanya de nadal, 
etc.) o de caps de setmana.  
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Mobilitat laboral 

- L’opció més fàcil acaba sent anar a buscar feina a Barcelona o a altres municipis 
del voltant. 

 

Polítiques d’ocupació 

- El Centre de Suport a l’Empresa està pensat per a la creació de negocis, no per a 
joves, no hi ha acompanyament. 

- Es realitza suport en la inscripció a programes, però no hi ha acompanyament i 
orientació a joves en la recerca de feina. 

- No existeix una borsa de treball específica per a treballar a Gavà. 

- Manca de borsa per a pràctiques a empreses de Gavà amb varietat de sectors. 

- Manca d’incentius per a les empreses que contractin gent jove. 

- No es potencia el treball per a joves al Parc Agrari: es fomentaria el treball, el 
coneixement i la cura de l’entorn de Gavà.  

 

Desorientació juvenil 

- Entre els 18 i els 29 anys existeixen moltes trajectòries diferents. En aquestes 
edats molts i moltes joves no tenen objectius personals o professionals gaire 
definits. Entre i surten constantment del mercat laboral, sense un rumb clar o 
mínimament definit, i això preocupa. 
 

 

 

Habitatge 

 

Detecció de debilitats 

Context econòmic i social 

- Molts joves no es poden independitzar per manca de recursos. 

- Manca de mercat de lloguer assequible, per a la gent en general i per a joves 
especialment. Els preus de lloguer han tornat a pujar molt.  

- Les famílies que ocupen ho fan per necessitat, existeix cert estigma. 

 

Realitat urbanística de Gavà 

- Els pisos de protecció oficial (PO) de Can Ribes són molt cars i petits. 

- Els pisos de PO no segueixen criteris pensats per a joves.  

- Es fan pisos de nova construcció mentre que n’hi ha molts pisos vells buits. 
L’Ajuntament ha de poder influir en el mercat. 
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Manca de serveis 

- Els barris marginals de Gavà tenen poca higiene, poca conscienciació. Els pisos 
buits no interessa arreglar-los.  

- No hi ha ajudes per a l’emancipació dels i les joves, no es posen facilitats. 

 

 

 

Salut 

 

Detecció de fortaleses 

Activitats de foment de la salut 

- Tallers a la biblioteca. 

- Distribució de preservatius per a prevenir malalties de transmissió sexual (ETS) a 
La Casa Gran. 

- Existeix un cert “exhibicionisme” del consum de drogues en públic, per una 
qüestió de lideratges i de pertinences al grup. El que s’intenta en les xerrades sobre 
drogues és qüestionar i buscar alternatives d’aquests lideratges dins els grups.  

- Es fan moltes xerrades a totes les edats sobre drogues, sexualitat, ETS, educació 
viària, usos i abusos de les Noves Tecnologies de la Informació, assetjament 
escolar,... La informació arriba als i les joves 

- En la Guia educativa hi ha abundants activitats d’igualtat i de prevenció de les 
violències masclistes, micromasclismes, drets del col·lectiu LGBTI, etc. 

 

Recursos i serveis 

- Bona tasca d’assessorament a l’EJ La Casa Gran i al PIDCES 

- Hi ha molts equipaments esportius i material en bones condicions, relativament. 

- Valoració positiva del Centre d’Atenció i Seguiment a les Drogodependències - 
CAS mòbil de Sant Boi. Ben vist que des de centres públics es presti suport a les 
addiccions. 

 

Detecció de debilitats 

Consum de tòxics 

- Consum molt precoç de drogues. 

- Augmenta consum de marihuana per sobre del haixix. Consideració de la 
marihuana com una substància inofensiva. 

- Poca conscienciació sobre els perills de les drogues. 

- La poca alternativa d’oci a Gavà fomenta el consum. 
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- En general, tendència a pensar que no es pot sortir de festa sense consumir 
drogues i alcohol. 

- Gavà no té un CAS. 

 

Conscienciació 

- Falta conscienciació per part de les escoles, però sobretot per part de les famílies. 

- Es considera que moltes famílies tenen un alt grau de permissivitat en el consum 
de tòxics, que no ve acompanyat de conscienciació, comunicació i acompanyament.  

- El rendiment i l’atenció dels i les alumnes que consumeixen cànnabis durant 
l’horari lectiu és molt més reduït i genera preocupació en els formadors i 
formadores. 

- Als centres educatius es prioritza treballar altres coses que la conscienciació 
sobre temes de salut 

- Poca incentivació per a les xerrades d’orientació cap a joves, més enllà dels 
centres escolars 

- Manquen xerrades sobre sexualitat i afectivitat no normativa en entorns joves.  

- Poca prevenció que es realitza en perspectiva durant la infància. Actualment es 
centra molt l’atenció en la infància en qüestions com l’alimentació i altres 
necessitats bàsiques. Però es mostra necessari el foment del treball i la gestió més 
emocional ja des de la infància.  

 

Addiccions 

- Es percep un alt nivell d’addicció precoç a les xarxes socials i a internet entre 
joves, fins i tot en nens i nenes de 10 i 11 anys.  

 

Recursos i serveis 

- Manca de coordinació entre recursos que realitzen activitats de sensibilització i 
conscienciació similars.  

- Les accions d’assessorament de diferents recursos o serveis no arriben a molts i 
moltes joves.  
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Cultura / Oci 

 

Detecció de fortaleses 

Serveis i equipaments 

- El Parc Arqueològic Mines de Gavà i el Museu tenen una bona oferta cultural. 

- Els concerts i els espectacles que es fan als jardins del Museu estan molt bé.  

- A Gavà hi ha activitats cultural de caire força divers. 

- Les Festes populars locals estan ben valorades. 

- Des de fa 3 o 4 anys, l’EJ La Casa Gran ha fet un boom. Ara hi ha més coses per 
joves: festes, activitats, debats sobre Gavà.  

 

Detecció de debilitats 

Tipologia de les activitats 

- Sembla que només hi ha festes i activitats en dates assenyalades. 

- En la Festa Major hi ha molt poca oferta d’activitats interessants per a joves.  

- El Phonofestival ha canviat molt. Abans era gratuït i a l’aire lliure, i les bandes 
contractades estaven molt bé.  

- No hi ha varietat d’opcions d’oci nocturn ni d’oci diürn.  

 

Interessos juvenils 

- Manquen llocs per sortir de festa a Gavà. 

- Necessitat d’espai multiusos per a joves. 

- Manca d’espai per a les entitats de joves a preus assequibles (activitats, 
magatzem de materials,...) 

- No es dóna prou rendiment al carnet Jove o de l’estudiant. 

 

Difusió i coordinació 

- Cessió d’espais per a activitats per a joves molt reduïda. 

- L’Ajuntament no posa prou recursos i no dóna prou suport a iniciatives de joves. 

- Molts joves no s’assabenten de que es fan moltes activitats. Molts i moltes joves 
no saben que la Festa d’Hivern existeix. 

- No es fa difusió als i les joves de les activitats que es fan en general, i no es fan 
activitats per joves. 
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Associacionisme i participació 

 

Detecció de fortaleses 

Comunicació municipal 

- Bona comunicació, sobretot en les xarxes socials. 

 

Activitats programades 

- Molta diversitat d’activitats: a Gavà es realitzen moltes activitats interessants, 
dinàmiques i lúdiques. 

 

Detecció de debilitats 

Comunicació municipal  

- Hi ha molta informació que no arriba al col·lectiu jove.  

- Les xarxes socials poden millorar molt. No existeix una figura de community 
manager. 

- La feina feta durant el procés del PAM no ha tingut repercussió. Els i les joves que 
hi van participar no han tornat a saber res del procés. 

 

Relació entre entitats i entitats – Ajuntament  

- Hi ha una manca de comunicació i relació entre entitats. 

- Existeixen rivalitats entre entitats.  

- Les entitats de lleure reclamen un major reconeixement de la seva tasca 
educativa en el lleure. Consideren que l’Ajuntament no les té en compte, i podria 
ser molt enriquidor per a tothom treballar de manera coordinada.  

 

Foment del teixit associatiu  

- Manca d’espais per a entitats juvenils: centre cultural, hotel d’entitats, sales de 
reunió, magatzem de materials, ateneu o punt de trobada,... Sense espais comuns 
no es generen sinèrgies. 

- Les entitats no comparteixen espais, existeixen moltes tensions i això fa que 
molta gent jove no s’interessi per l’àmbit associatiu. 

 

Implicació i participació 

- Poca implicació de joves en iniciatives. Molta gent jove (associada i no associada) 
demana molt i no fa res.  

- Es fa difusió però no s’incentiva la participació del col·lectiu jove en les activitats 
de la ciutat.  
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Cohesió social i territorial 

 

Detecció de fortaleses 

Bones pràctiques 

- L’Espai Jove La Casa Gran realitza un seguit d’activitats per a fomentar la inclusió 
i la cohesió social entre els i les joves. 

 

Detecció de debilitats 

Territori poc integrat 

- Barris com Ca n’Espinós i Les Ferreres són ghettos aïllats. No es fomenta la 
cohesió.  

- Els barris més allunyats del nucli del centre, com Gavà Mar o Ca n’Espinós, es 
troben força oblidats, no hi ha un bon transport públic que uneixi aquests nuclis, ni 
es fa un manteniment adequat de la via pública, que en alguns punts es troba en 
molt mal estat. 

 

Transport públic 

- Hi ha barris que tenen un transport públic deficient: poca freqüència de pas i 
horaris de servei molt reduïts. 

- El transport públic actual no connecta Gavà amb altres ciutats com Barcelona o 
L’Hospitalet de manera ràpida i senzilla. No hi ha busos directes, i per anar a 
Barcelona es triga més d’una hora.  

 

Diversitat funcional (DF) 

- No es realitzen accions de sensibilització i conscienciació per a la inclusió de les 
persones amb DF en la vida de Gavà.  

- En general, no es conviu amb la DF. Es realitzen activitats específiques per a 
aquest col·lectiu, però no són inclusives ni integradores. 

- Les derivacions a diferents serveis (formatius, laborals, etc.) de joves del 
col·lectiu amb DF a vegades contenen poca informació sobre necessitats 
específiques d’aquests joves, cosa que dificulta un desplegament adequat 
d’accions. 

 

Poca vida a Gavà 

- A Gavà existeix un gran desarrelament de la gent, en especial la gent jove.  

- No hi ha un sentiment de pertinença a Gavà. Cada vegada més el municipi es 
converteix en una ciutat dormitori. 
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8. Anàlisi de la Realitat  
Juvenil. El qüestionari. 

 

El qüestionari no només ha estat útil per recollir informació d'interès per a 
l'elaboració del Pla Local de Joventut sinó que ha permès fer difusió del propi 
procés d’elaboració del PLJ, i fer conscient al col·lectiu jove de la necessitat i 
existència de les polítiques de joventut municipals. 

S’ha dividit l’enquesta per franges d’edat (entre 12 i 15 per una banda, i per l’altra, 
entre 16 i 29) ja que es va considerar que dintre de la categoria “jove” entren 
moltes realitats diferents en funció de l’edat, i que hi ha certes diferències que són 
altament significatives, com per exemple, el fet que fins els 16 es troben en 
l’escolarització obligatòria.  

S’han recollit 91 qüestionaris vàlids13, en el cas dels joves entre 12 i 16 anys han 
estat 19, i per als majors de 16, han estat 72. Aquest fet ens ha obligat a tractar el 
qüestionari de la següent manera:  

- Quan establim percentatges ho fem per al total de cada grup d’edat, a no 
ser que el plantejament de la pregunta sigui idèntic i convertir-ho a un sol 
grup no impliqués un biaix en relació al perfil.  

- Diferenciar el qüestionari dins de l’apartat d’Anàlisi de la Realitat Juvenil: 
la mostra analitzada no és representativa de la població juvenil de Gavà, tot 
i així ens permet disposar d’un nou punt de vista que permet complementar 
les dades quantitatives i els grups de treball amb tècnics/ques i joves a 
l’hora d’analitzar diferents realitats dels joves de Gavà.  

- Presentar els resultats sent conscients que cal tractar les dades amb la 
premissa que les persones que han respost estan d’alguna o altra manera 
vinculades a l’EJ La Casa Gran. I que per tant, hi ha tot un sector de població 
jove al qual no s’ha pogut arribar.  

 

 

8.1. Perfil dels i les participants 

D’entre les persones que han contestat el qüestionari destaca un cert desequilibri 
en l’edat, ja que un terç dels enquestats es troben entre els 16 i els 18 anys. Si ens 
hi fixem amb perspectiva de gènere, un 53,8% de les respostes són de noies, un 
42,9% de nois i un 3,3% de gènere no binari. 

Cal comentar que a Gavà s’està realitzant una important tasca en l’àmbit de la no 
discriminació de persones del col·lectiu LGBTIQ+, i es va considerar convenient 
introduir una categoria que pogués identificar un perfil amb el que aquestes 
persones no es sentissin incòmodes. A nivell de la identitat de gènere, s’ha dividit 
en 3 categories: “home”, “dona” i “gènere no-binari”, fomentant un major grau 

                                                        
13 En els annexes es poden trobar els qüestionaris i les respostes per a cada franja d’edat.  
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d’inclusió a aquelles persones que no s’identifiquen amb el sistema binari cis-
gènere.  

La majoria de les persones enquestades, un 91,2% del total, és nascuda a 
Catalunya. Un 8,8% és nascut/da a l’estranger, mentre que cap de les persones que 
han respost han nascut a la resta d’Espanya.  

Pel que fa a la residència, un 78% ha viscut sempre a Gavà, mentre que només 4 
persones d’un total de 91 no hi viuen actualment (una persona menor de 16 anys, i 
3 majors). En relació a la distribució entre els diferents barris, trobem que la gran 
majoria de les persones enquestades (87) viuen al nucli urbà de Gavà, 1 a Ferreres, 
1 a Ca N’Espinós i 2 a Gavà Mar. Al Centre i rodalies 23 persones (un 25,3%), 13 
persones a la zona de Bòbiles i carrers colindants, 7 a Colomeres-Font Groga, entre 
Can Tries i Can Tintorer un total de 28 persones (30,77%) i 4 a carrers propers de 
l’Estació de Renfe. Per tant, la majoria provenen dels barris més cèntrics, més 
poblats i amb major índex de joventut de Gavà. 

 

 

8.2. Trajectòria educativa 

Entre els menors de 16 anys, trobem que un 26,6% estan estudiant 1r d’ESO, un 
15,8% estan a 2on, un 52,6% a 3er d’ESO i un 5% a 4t. Els centres on estudien els 
enquestats són principalment l’Institut Bruguers (7), el Calamot (4) i la 
Immaculada Concepció (6).  

A part de l’ESO, un 38,9% estudien idiomes, un 11,1% ensenyaments artístics, un 
16,7% ensenyaments esportius i un 55,6% no estudia res més. En acabar l’ESO un 
83,3% té clar que vol seguir estudiant, mentre que el 16,7% restant no ho té clar. I 
d’entre els que volen seguir estudiant 13 volen estudiar Batxillerat i 3 volen passar 
a Cicles Formatius. Per tant, la continuïtat en els estudis és una tendència força 
estesa entre les persones enquestades.  

En el cas dels majors de 16 anys, un 12,5% no han acabat els estudis obligatoris. 
Un 33% tenen l’ESO o similar acabada, un 13,9% tenen l’FP (mitjà i superior), un 
22,3% han acabat el Batxillerat, un 15,2% tenen un grau i/o un postgrau/màster 
universitari. Cal esmentar en aquest sentit que la diversitat d’edats inclou aquesta 
diversitat d’estudis finalitzats. Del total de persones enquestades, n’hi ha 6 que 
estudien ESO (8,3%), 22 persones que estudien batxillerat (30,6%), 15 estan fent 
algun cicle formatiu (20,8%), i 15 que estan cursant un grau universitari (20,8%). 
Cal esmentar que 3 persones es troben en programes de formació ocupacional.  

La motivació principal per a estudiar el que estudien és el fet de poder treballar en 
el futur en allò que més els agrada (71% de les respostes), i en segon lloc tenim 
l’opció d’accedir a altres estudis (15,9%), entenem que aquesta resposta correspon 
principalment a aquells/es que estan cursant educació secundària. Cal esmentar 
que dues persones afirmen que estudien per obligació familiar.  

Un total de 29 persones afirmen no estar estudiant en l’actualitat (34,72% del 
total), entre les quals el 86,2% pensa seguir estudiant en el futur, i un 13,8% 
considera que no ho farà, un dels motius que esmenten és la manca de recursos 
econòmics.  
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Quan es pregunta si alguna vegada han abandonat algun estudi, 13 persones 
afirmen haver-ho fet per manca de motivació, 3 per dificultat acadèmica, 5 per 
poder treballar, 2 pel fet de canviar d’un estudi a un altre, un altre per qüestions de 
salut i per últim una persona afirma no tenir temps per estudiar. En els grups de 
treball amb joves, vèiem que moltes de les aportacions anaven dirigides a afirmar 
que els i les joves que estudien secundària no obtenen prou informació sobre el 
contingut de les diferents carreres. Veiem una certa correlació amb el fet que 
s’inscriguin a una carrera sobre la qual no tenen massa informació, i el fet que 
abandonin estudis per desmotivació. 

En relació als serveis d’orientació acadèmica, els recursos que més coneixen els 
menors de 16 anys són, per ordre, el PIJ de La Casa Gran (52,6%), el Saló de 
l’Ensenyament (26,3%), els centres de secundària (21,1%), Educ@cció (15,8%) i el 
PIDCES (10,5%). Del total de 19 persones d’aquesta franja d’edat n’hi ha 4 que 
afirmen no conèixer cap recurs d’aquestes característiques.  

En el cas de les persones entre 16 i 29 anys, els més coneguts són, per ordre, el Saló 
de l’Ensenyament (80,6%), el PIJ de La Casa Gran (77,8%), els Centres de 
Secundària (38,9%), els diferents equipaments municipals (20,8%), les jornades 
d’Educ@cció (16,7%) i el PIDCES (6,9%). Per tant, un 72,62% del total 
d’enquestats (de 12 a 29 anys) afirmen conèixer el PIJ de l’Espai Juvenil, un 7,7% 
coneix el programa PIDCES, i un 16,5% coneix el projecte Educ@cció, que són els 3 
projectes de l’àrea de Joventut municipal que volen incidir en l’orientació 
acadèmica dels i les joves de Gavà. Tant el PIDCES com l’Educ@cció són projectes 
de recent creació, per tant té sentit que els joves més grans no els coneguin.  

En preguntar per les mancances de l’oferta formativa de Gavà, els menors de 16 
comenten principalment que troben a faltar l’itinerari artístic de batxillerat, 
formacions artístiques i informació sobre cada carrera universitària i cada opció 
no universitària.  

En el cas dels majors de 16 anys, l’itinerari artístic del batxillerat també s’esmenta 
com a mancança de la oferta formativa de Gavà. A més, troben a faltar informació 
sobre cicles formatius i cicles formatius impartits a Gavà, beques d’estudiants, 
cursos gratuïts i formacions reglades públiques (Cicles Formatius), així com una 
major varietat en el pla docent i més atenció a la diversitat.  

 
 

8.3. Trajectòria laboral 

Un 63,2% del total de menors de 16 anys, consideren que els resultarà difícil 
trobar feina en el futur. Un 43,1% del total creu que acabarà treballant en algun 
altre punt de la comarca o de Catalunya, però en tot cas fora de Gavà. Un 31,6% 
considera que haurà de marxar a l’estranger, i un 26,3% creu que no serà 
complicat trobar una feina a Gavà.  

En preguntar per les prioritats personals a l’hora de cercar feina, les més valorades 
són, per ordre, el sou i la relació de la feina amb que han estudiat (52,6% de les 
respostes tots dos criteris), l’horari (31,6%), la proximitat i l’ambient laboral 
(26,3% en tots dos casos).  
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Dintre el que són recursos d’assessorament, orientació i acompanyament laboral, 
el 73,7% dels menors de 16 anys coneixen el programa de Garantia Juvenil, mentre 
que el SOC i el Centre de suport a l’empresa, són coneguts pel 15,8% i el 10,5% 
respectivament. Cal destacar el fet que el programa de Garantia Juvenil, és un 
programa força recent, però que ha aconseguit tenir gran quantitat de joves 
inscrits, en especial joves de més de 16 anys sense els estudis obligatoris 
finalitzats, que com vèiem en l’anàlisi qualitativa, representen el 40% del total de 
les persones joves ateses. 

Pel que fa a la situació laboral actual dels joves entre 16 i 29 anys, val a dir que el 
50% de les persones que han respost no estan treballant ja que encara estan 
estudiant. El 25% estudia i treballa remuneradament, i el 18,1% només treballa de 
manera remunerada. Un 4,2% no està treballant ni té atur i està buscant feina, 
mentre que l’1,4% busca feina i té prestació d’atur. També un 1,4% es dedica a les 
tasques de la llar i/o la cura dels fills.  

De les 31 persones que treballen, 26 són assalariades (83,9%) i 3 donen un cop de 
mà en el negoci familiar (9,7%), per tant no tenen les mateixes condicions que una 
persona assalariada. Una persona és cooperativista o sòcia d’una SAL o SLL, i una 
persona treballa en el règim d’autònoms.  

En relació a la via per la qual han aconseguit aquesta feina, és important destacar 
el fet que un 45,2% ho ha fet a través de familiars, coneguts/des o amics/gues, i un 
16,1% ha anat directament a les empreses per demanar feina. Tota la resta de 
canals de recerca (borses de treball, anuncis, ETT, internet, etc.) són força més 
minoritaris, entre un 3,2% i un 6,5% del total de joves ocupats/des. De les 31 
persones que afirmen treballar, 20 ho fan a Gavà mateix (64,5%), 7 en un altre 
municipi del Baix Llobregat i 4 persones treballen fora de la comarca. Per tant, més 
d’un terç dels i les joves que treballen han hagut de sortir de Gavà per a fer-ho, 
cosa que es manifestava com a preocupació en els grups de treballa amb joves. 

En relació a la situació contractual, també veiem que respon a les dades 
analitzades anteriorment, relatives a la flexibilitat i precarietat laboral dels joves: 
un 35,5% tenen un contracte temporal i un 22,6% treballa sense contracte, mentre 
que un 32,3% treballen amb un contracte indefinit. Més de la meitat de les 
persones enquestades afirma treballar menys de 20 hores setmanals (51,6%). Un 
16,1% dedica fins a 30 hores setmanals, un 3,2% entre 30 i 35, un 16,1% entre 35 i 
40 hores, i un 12,9% està més de 40 hores a la setmana treballant.  

A l’hora de valorar el nivell de satisfacció amb la feina actual, es demana que 
valorin el salari, els i les companyes, l’espai de treball i l’activitat que realitzen. La 
gent que està gens o poc satisfeta de la seva feina (16,2%) comenten que tenen una 
feina mal pagada i que es senten explotats/des, o que s’avorreixen, que són massa 
hores per pocs diners, o que no s’adequa als estudis realitzats. Hi ha gent que 
comenta no estar ni satisfeta/a ni insatisfet/a (22,6%), i els motius són altra 
vegada el sou, comentant que la feina milloraria si fos millor el sou, o bé que les 
perspectives de futur són molt reduïdes, o també alguna afirma que li agrada el 
que fa, però que no deixa de ser una obligació. Si sumem les persones que afirmen 
estar satisfetes o molt satisfetes tenim un 61,3% del total de respostes. Els motius 
són bàsicament que es senten còmodes i realitzats/des amb la feina que fan, amb 
els companys i companyes, que està ben pagada, o bé que la feina els ajuda a 
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desconnectar dels estudis i entre altres preocupacions. Per tant, aquest panorama 
difereix lleugerament de la perspectiva majoritària recollida en els grups de treball 
de diagnosi o en l’anàlisi quantitatiu.  

Entre la gent que afirma no estar treballant actualment (41 persones), el 56,1% 
creu que li serà difícil trobar feina. Només un 9,8% creu que podrà treballar a 
Gavà. Un 56,1%% pensa que haurà d’anar a algun altre municipi de Catalunya. Un 
24,4% pensa que haurà de marxar a l’estranger per poder treballar, i el 9,8% pensa 
que serà en algun punt de l’estat espanyol.  

Les prioritats a l’hora de buscar feina per als qui no estan treballant actualment 
són per ordre: el sou (75,6%), l’horari (48,8%), la relació que té la feina amb els 
estudis realitzats (43,9%), la proximitat del lloc de treball (39%), i l’ambient 
laboral i el sector professional (totes dues amb un 26,8% de les respostes).  

En la valoració dels serveis d’orientació i suport en la recerca de feina que 
coneixen, han respost 44 persones. S’han calculat les mitjanes de les valoracions 
donant el resultat següent (1 seria gens satisfet/a i 5 molt satisfet/a): el Centre de 
Suport a l’empresa té una valoració mitjana de 2,45, el SOC un 2,65, el Punt 
d’Informació Juvenil de l’EJLCG un 2,81, i el programa de Garantia Juvenil té la nota 
més alta, amb un 3,15 sobre 5.  

  

 

8.4. Habitatge 

En relació a l’habitatge, entre els menors de 16 anys, un 52,6% considera que els 
resultarà fàcil marxar de casa de les seves famílies. I en preguntar per com pensen 
que serà aquesta emancipació, el 42,1% considera que haurà d’anar a viure en un 
pis compartit i un 31,6% afirmen que viuran en un pis de lloguer per ells/es soles o 
bé amb la parella. El 26,3% consideren que s’emanciparan quan tinguin prou 
diners o estabilitat laboral per comprar un habitatge. 

En el cas de les persones majors de 16 anys se’ls preguntava per la seva situació 
actual en relació a l’habitatge. De 72 persones n’hi ha 3 que viuen soles, 6 viuen en 
parella, 1 viu amb els fills/es, 3 comparteixen pis i 59 persones viuen amb els pares 
o la família. Aquests últims representen un 82% del total.  

Els problemes amb què s’han trobat els i les joves a l’hora d’intentar emancipar-se 
són principalment i per ordre: els preus cars dels pisos de lloguer, la poca oferta de 
pisos de lloguer, la manca d’habitatges socials amb criteris per a joves, el mal estat 
dels pisos que es posen al mercat de lloguer i per últim, el difícil accés a les 
hipoteques per part dels joves. Podríem interpretar que avui en dia gran part dels 
joves majors de 16 anys no es plantegen com a primera opció per a l’emancipació 
la compra d’habitatge. Aquest fet està fortament vinculat amb la situació de 
precarietat i inestabilitat laboral que en general pateixen.  

En relació a la ubicació en el territori de l’habitatge, el 20,88% del total de joves 
enquestats (de 12 a 29 anys) no té preferències territorials, entenem que per 
aquestes persones la prioritat va més en relació a la qualitat, el preu o el tipus 
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d’habitatge, que no pas la seva ubicació. Al 26,4% li agradaria viure al mateix barri 
o zona de Gavà on viu actualment. Gairebé l’11% afirma que voldria viure en una 
altra zona de Gavà. El 6,6% prefereix viure en un altre municipi del Baix Llobregat, 
el 8,8% en un altre municipi de Catalunya i el 15,38% del total de respostes 
afirmen que preferirien viure en algun indret fora de Catalunya. Per tant, més d’un 
terç del total voldria seguir vivint a Gavà en el futur.  

 

  

8.5. Cohesió Social/ Equilibri territorial 

En valorar el grau de satisfacció de viure a Gavà, la mitjana de les puntuacions 
totals és del 7,15 sobre 10. Els i les joves la consideren, per ordre14, una ciutat 
tranquil·la (59,34%), on no hi ha gaire res a fer, avorrida (39,56%), una ciutat ben 
comunicada (39,56%), una ciutat per fer-hi vida (36,26%), una ciutat dormitori 
(28,57%) i una ciutat segura (25,27%). 

Els i les joves es relacionen principalment amb els seus amics i amigues (92,31%), 
amb les seves famílies (47,25%) i amb els companys i companyes de classe 
(40,66%). En quarta posició es troba la relació amb la parella (24,18%).  

La majoria de joves (60,44%) es mouen per Gavà a peu, mentre que un 14,29% 
utilitza el cotxe. La bicicleta és el tercer mitjà més utilitzat amb un 9,89% de les 
respostes. Els menors de 16 anys, per sortir de Gavà utilitzen el vehicle de la 
família (44%) o bé l’autobús (24%). Cal destacar que només el 8% utilitza el tren 
per a anar a altres municipis. Aquesta producció reduïda es correlaciona amb el fet 
que els menors de 16 anys no surten tant de Gavà per qüestions d’estudi i oci, com 
veurem després. En el cas dels majors de 16 anys, el tren és utilitzat pel 30,15% 
dels i les joves, i l’autobús per un 27,21%, el mateix percentatge que els i les joves 
que utilitzen el cotxe privat. Val a destacar que el tren no sembla tenir molt clients 
entre la gent jove de Gavà, per la seva lentitud, el seu preu i la obligatorietat d’anar 
a Barcelona per anar a qualsevol municipi, com es posa de manifest en el grup de 
treball realitzat amb joves. 

 

 

8.6. Salut 

En l’àmbit de la salut, el qüestionari ha volgut posar especial èmfasi en l’activitat 
esportiva i el foment d’hàbits saludables, en la sexualitat i les relacions de parella, 
en el consum de substàncies tòxiques i en les malalties o trastorns psicològics.  

En relació a la pràctica esportiva, gairebé un 43% de joves afirmen practicar esport 
de tant en tant, gairebé el 31% ho fa cada setmana, gairebé el 22% expressa fer 
esport gairebé cada dia, i només el 4,4% afirma no fer mai esport. És a dir, que més 

                                                        
14 Incloem aquí les valoracions que han assolit més del 25% de resposta. Per a més informació, veure els 
quadres complets de respostes a l’Annex. 
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de la meitat dels joves que han participat en l’enquesta tenen hàbits força elevats 
de pràctiques esportives, mínim un cop per setmana.  

Les consultes sobre sexualitat, els i les joves les realitzen principalment entre 
amics i amigues (45,05%) sense necessitat de recórrer a serveis professionals o 
institucions. Els centres escolars són el segon recurs al qual acudeixen els joves per 
resoldre dubtes sobre sexualitat (26,37%), seguidament de l’entorn familiar 
(23%). Als centres d’atenció primària de Sanitat hi acudeix un 18,7% de les 
persones enquestades, i prop del 20% afirmen no haver realitzat mai una consulta 
sobre aquestes qüestions. Val a destacar també que només 3 persones han acudit 
alguna vegada al Servei d’Informació i Atenció a la Dona, cosa que s’interpreta, com 
es comentava al grup de discussió amb experts com a conseqüència de la poca 
difusió que es realitza d’aquests servei i a la percepció de gran part de les noies 
joves de que recursos com el SIAD no estan fets per a elles, o no se’l senten un 
espai proper.  

En l’àmbit de les relacions personals, cal destacar que en la franja de joves entre 12 
i 16 anys, en general no tenen massa noció de conèixer situacions de control o abús 
en una relació de parella, només 3 persones (15%) manifesten conèixer agressions 
verbals en parelles conegudes. En canvi en la franja de 16 a 29 anys, el percentatge 
de joves que afirmen haver patit una relació abusiva i/o controladora puja al 
23,6%. Els tipus d’agressions rebudes són majoritàriament agressions verbals 
(88,2%), mentre que un 23,5% afirmen haver patit agressions físiques, el mateix 
percentatge que en el cas de les agressions sexuals.  

En l’àmbit del consum de tòxics, l’alcohol es presenta com la substància més 
consumida (61,53%), seguidament del tabac (39,56%) i per últim el cànnabis amb 
un 29,67% del total de respostes. Cal destacar en aquest sentit que la incidència de 
joves que afirmen no prendre cap tipus de substància és del 34%, un terç del total. 
Les demés substàncies tenen una incidència menor al 5% del total.  

Quan es demana a les persones enquestades si alguna vegada han patit alguna 
malaltia o patologia, les dues franges d’edat tenen resultats similars. En total veiem 
que un 30,77% manifesta no haver patit cap patologia de les presentades. El 
mateix percentatge de persones que afirmen haver patit atacs d’angoixa. Gairebé 
un 60% ha patit quadres d’estrès, mentre que el 29,7% de les persones joves 
enquestades afirma haver patit alguna depressió. Gairebé el 10% ha patit algun 
trastorn alimentari, gairebé el 8% ha tingut trastorns en la conducta, i un 5,5% ha 
patit alguna addició (2 a drogues i 3 altres addiccions). De les persones que 
afirmen haver patit una de les patologies anteriors (63), només 18 afirmen haver 
acudit a algun servei de suport psicològic, d’entre els esmentats, la figura de 
psicòloga privada i l’escolar, i el servei de suport Orienta. Cal destacar en aquest 
sentit que és certament preocupant que menys del 30% de les persones que han 
patit alguna patologia o trastorn hagin acudit a un suport específic. Es pot 
interpretar d’aquestes dades que hi ha certes patologies que els i les joves 
consideren relativament normals o que no requereixen de suport professional. 
Algunes persones manifesten haver parlat de les seves patologies amb amics i 
familiars. D’aquí la importància de conscienciació sobre les diferents opcions 
existents d’orientació, acompanyament i assessorament per a joves, per tal de 
contrarestar dinàmiques negatives en el desenvolupament personal dels i les 
joves.  
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8.7. Participació, associacionisme i cultura 

D’entre la franja de joves de fins a 16 anys, només dues persones (10,5%) afirmen 
formar part d’alguna entitat de la ciutat. En el cas dels joves entre 16 i 29 anys la 
proporció augmenta fins al 36,1%, incloent entitats i associacions, com també 
col·lectius informals, partits polítics, i organitzacions no lucratives.  

En demanar per la participació en actes culturals, socials o festius organitzats a 
Gavà en el darrer any, 2 persones menors de 16 responen de forma afirmativa, i en 
el cas dels majors de 16 el 50% manifesta haver participat en activitats molt 
diverses (veure annex).  

En general més de la meitat de joves coneixen la majoria dels equipaments 
culturals i juvenils de la ciutat. Els espais que reben valoracions (de l’1 al 5) més 
altes són principalment i per ordre: l’Espai Maragall (Nota mitja 4,5), l’Espai Jove 
La Casa Gran (3,62), Biblioteques (3,42), el Parc Arqueològic Mines de Gavà (3,16) i 
els Murs Lliures (3,06). 

En relació als canals d’informació que utilitza la gent jove per informar-se de les 
activitats que es realitzen a Gavà, veiem que en la franja entre 12 i 16 anys els 
canals més utilitzats són, per ordre, l’EJLCG, els cartells penjats en equipaments i 
per la ciutat, el perfil d’Instagram de l’Ajuntament i el de Facebook. En la franja de 
majors de 16 els més utilitzats són el Facebook municipal, l’EJLCG, els cartells 
penjats, l’Instagram i la pàgina web municipal, entre d’altres. Val la pena esmentar, 
però, que un 15,8% de menors de 16 i un 40,3% de majors de 16 no utilitzen cap 
dels mitjans d’informació esmentats en el qüestionari, cosa que especialment en el 
cas del joves grans és prou significatiu de que aquests canals no arriben a la gent 
jove.  

Les activitats a les quals la gent jove dedica gran part del seu temps lliure són: 
estar amb amics i amigues, practicar esports, passejar i fer excursions i veure la 
televisió o jugar a videojocs. En la franja dels joves grans un 43% afirma sortir de 
festa per la nit. I en relació a on passen el temps lliure, en els joves menors de 16 el 
79% ho fa a Gavà, mentre que en el cas dels i les joves més grans aquest 
percentatge es redueix al 62,5%. Les activitats culturals que més interessen als i 
les joves de Gavà són d’una gran diversitat. Entre les més repetides es troben la 
música, els concerts, el cinema, la dansa i ballar, el teatre i els esports.  

Els aspectes més negatius que les persones enquestades consideren que té Gavà, 
són per als menors de 16 anys, la manca d’activitats i espais per a joves. Per als 
majors de 16 anys, també es repeteix la manca d’espais, punts de trobada i llocs 
d’oci per a joves, la manca de difusió de les activitats que es fan, poques activitats 
de lleure juvenil, en especial per a joves entre 20 i 29 anys, manca d’ajudes a 
l’emancipació juvenil, entre moltes d’altres, que estan totes incloses a l’annex.  
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9. Conclusions diagnosi. 
9.1. Introducció 

 

Després de treballar amb les dades que ha aportat l’Anàlisi de les Polítiques de 
Joventut i les dades de l’Anàlisi de la Realitat Juvenil, estem en disposició de 
presentar les conclusions de la diagnosi. 

L’objectiu de les conclusions que presentem no és disposar d’un retrat robot de les 
persones joves o de les polítiques de joventut de Gavà, sinó destacar aquells 
aspectes que més incidència tenen en la població jove i que han de ser objecte 
d’anàlisi d’aquest propi Pla per tal d’ajustar les propostes a les necessitats del 
col·lectiu jove. 

Cal tenir en compte que les conclusions són tan sols un abstracte del conjunt de la 
informació recollida a la diagnosi. Per entendre el resultat d’aquesta, així com les 
conclusions derivades, cal conèixer el contingut íntegre del document; d’altra 
manera es podria tractar d’una visió parcial o esbiaixada. 

 

 

9.2. Metodologia 

 

Per a extreure les conclusions que presentem s’han contrastat les dades recollides 
a l’Anàlisi de la Realitat Juvenil (principalment dades quantitatives, dades 
qualitatives i enquesta), amb les dades de l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut 
(principalment l’anàlisi de les polítiques actives realitzades). 

 

 

9.3. Conclusions 

 

Dades sociodemogràfiques 

Gavà s’ha caracteritzat per tenir un creixement de la població en general, sobretot 
des de finals dels anys 80. Ens els últims 5 o 6 anys, aquest creixement s’ha 
estancat, s’ha mantingut un volum de població força regular any rere any, tot i que 
en els últims anys, ha començat a perdre habitants a un ritme molt lent. Gavà ha 
seguit un patró molt similar a l’experimentat a nivell comarcal i a nivell català. La 
crisi econòmica experimentada a partir de 2008, ha afectat en tots tres territoris 
de forma relativament anàloga.  

Pel que fa a la sociodemografia la població de Gavà és majoritàriament una 
població adulta, on les edats compreses entre els 30 i els 54 anys són les franges 
més poblades. Per contra, les edats compreses entre 16 i 29 anys a qui s’adrecen 
les polítiques públiques de joventut són de les menys poblades. Així i tot, veiem 
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com “els futurs joves” (edats entre 5 i 14 anys) són més poblades que tota la franja 
jove actual. 

També cal tenir en compte que el nombre de joves va millorant poc a poc en el cas 
de Gavà, una tendència que és també compartida al conjunt de Catalunya. 

La distribució territorial de Gavà presenta algunes particularitats que no tenen per 
què ser definitives, però que val la pena destacar. La majoria de joves es 
concentren al nucli urbà de Gavà, específicament a Can Tintorer, Can Pere Bori, 
Ausiàs March. Aquesta és una dada lògica si tenim en compte que també són els 
barris més poblats. Veiem també com els barris on menys joves hi ha, són els barris 
menys poblats de Gavà, que són els que es troben més aïllats del nucli urbà. 
Destaca en aquest sentit el cas de Ca n’Espinós, on resideix un 1,43% del total de 
joves, però és el barri amb l’índex més alt de joventut de tot Gavà. La resta de 
barris segueixen certa lògica en comparar la proporció d’habitants total amb la de 
població jove.  

 

 

Naturalesa de la població 

Pel que fa als moviments migratoris interns (estat espanyol) el nombre de sortides 
al municipi és superior a les arribades en 156 persones, per tant un saldo negatiu. 
Observant el detall és important observar que són més les persones de Gavà que 
marxen a viure a altres llocs de la mateixa comarca, que a la inversa (saldo 
negatiu). Gavà, es troba amb força municipis molt poblats, es troba l’Àrea 
Metropolitana de Barcelona, té certa lògica que es donin més sortides que 
arribades dins la mateixa comarca i província. Cal destacar també la dinàmica 
contrària pel que fa als municipis de la resta de Catalunya, on el saldo en aquest cas 
és positiu. 

Les persones joves de Gavà nascudes a Catalunya representen un 78% (14 punts 
més que en cas del conjunt de la població), les persones joves nascudes a 
l’estranger un 19% (6 punts superior al conjunt de la població), i les persones 
joves nascudes a l’estat espanyol un 3% (20 punts inferior al del conjunt de la 
població). 

De la distribució de la població jove segons nacionalitat destaca sens dubte el 
col·lectiu de joves de països de la resta de la UE, amb un 28%, seguit de prop pels i 
les joves de països d’Amèrica del Sud (24%), de països africans, amb un 20%, i la 
resta de continents, amb un percentatge inferior al 12%. Si analitzem el conjunt de 
la població, veiem que el percentatge de població amb nacionalitat de països de la 
resta de la UE augmenta 6 punts, i el continent africà i sud-americà intercanvien 
posicions, amb un 21% i un 18%, respectivament. 

 

 

Trajectòria educativa 

Malgrat tractar-se de dades poc actualitzades, les dades de nivell educatiu del 2001 
i les informacions recollides en els grups de treball semblen confirmar que el nivell 
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educatiu dels i les joves de Gavà es troba lleugerament per sota al del conjunt dels i 
les joves de Catalunya. 

En detall s’observa que la població de Gavà, un cop acabats els estudis primaris i 
secundaris obligatoris, ressalta el percentatge de persones que tenen estudis de 
Batxillerat, amb un 14% del total. La resta d’estudis secundaris i universitaris 
mostren percentatges molt similars, que ronden entre el 7% i el 9%. Cal destacar 
en aquest sentit, que els estudis de Grau, al ser uns estudis que l’any 2011 eren de 
recent creació arrel de l’aplicació del Pla Bolonya, encara tenen un percentatge 
molt petit. 

La taxa de graduació en batxillerat a Gavà és força similar al conjunt de Catalunya, 
molt per sobre de la mitjana del Baix Llobregat, i la taxa de matriculació en 
ensenyaments professionals va en augment any rere any.  

Ara bé, cal destacar un problema força generalitzat a Catalunya i a la resta de 
l’estat espanyol, i és que la taxa dels alumnes del Baix Llobregat que superen el 4t 
d’ESO, durant el curs 2013-14, estava al voltant del 85,7%. Així, a manca de dades 
actualitzades veiem que el 14% dels i les alumnes matriculades a 4t d’ESO no 
obtenen el graduat en ESO, un percentatge força preocupant ja que suposa que 983 
alumnes de la comarca no superen l’etapa educativa obligatòria.  

 

De les aportacions dels grups de treball i en el cas de l’educació formal en 
destaquen alguns trets o preocupacions en concret, principalment: 

- La pèrdua del seguiment formatiu que es fa als i les joves un cop acaben els 
estudis obligatoris. Es destaca en aquest sentit una manca de coordinació 
entre serveis similars o consecutius. 

- Algunes persones joves acaben l’ESO amb un alt grau de desorientació i 
desmotivació. Necessiten un gran acompanyament, no només informació. 
Als centres de secundària hi ha pocs espais per a resoldre dubtes de caire 
formatiu però que tenen més a veure amb el desenvolupament personal. 

- Tot i així, hi ha una certa preocupació per aquells/es joves que no 
finalitzen l’ESO i tampoc mostren inquietuds i voluntats de plasmar-les. 
Desmotivació general. 

- “L’obligatorietat” assumida per part dels i les joves de desplaçar-se sempre 
que es vulguin cursar estudis universitaris, posa en evidència les 
deficiències en el sistema de transport, i la desvinculació amb la ciutat que 
això comporta. 

- La manca d’assessorament als majors de 14 anys per saber què fer en un 
futur. 

Pel que fa a l’oferta i a les infraestructures existents es destaca: 

- Una oferta formativa poc diversa, i una bona gran part en centres privats 
de pagament. 

- La qualitat de les infraestructures i la bona col·laboració entre els diversos 
centres. 
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- Es troba a faltar més varietat de formació no reglada en centres públics, 
amb preus assequibles per als i les joves. 

- Algunes veus apunten a afirmar que existeix una manca d’informació 
respecte l’oferta formativa existent a l’abast del col·lectiu jove. D’altres veus 
afirmen que la informació es dóna, però es perd pel camí i que és una 
qüestió de replantejar els canals de comunicació adreçats al col·lectiu de 
joves.  

 

Polítiques actives 

L’anàlisi de les polítiques actives realitzades posa en evidència la importància de la 
coordinació amb els diversos agents implicats (administració, institut i entitats) 
pel que fa a la realització de projectes i activitats educatives, dirigides en la seva 
gran majoria a la població jove i complementades al seu torn per la regidoria de 
Joventut. Així mateix es mostra la necessitat d’aplicar una perspectiva educativa i 
pedagògica en totes les polítiques municipals més enllà del marc estricte de l’àmbit 
de l’ensenyament.  

 

L’enquesta 

En el cas de la trajectòria educativa l’enquesta ha estat útil especialment per saber 
el grau de coneixement per part dels i les joves sobre els recursos d’orientació 
acadèmica que operen a Gavà. Els més coneguts per part dels joves el PIJ de La 
Casa Gran, el Saló de l’ensenyament i els centres de secundària, principalment. La 
resta són força més minoritaris. Cal destacar en aquest sentit que tot i que la 
voluntat d’exportar el PIDCES en d’altres centres educatius, durant el curs 2016-17 
només és present en els dos instituts públics de la ciutat i en un de concertat.  

La manca d’informació sobre cicles formatius i diferents opcions acadèmiques 
(reglades i no reglades) que els i les joves tenen a l’abast, és una constant tot i que 
no sempre compartida. En els grups de treball es comentava precisament que no es 
tracta de que la informació no es doni, sinó que en alguns sectors del col·lectiu 
juvenil, aquesta informació no arriba. 

 

 

Trajectòria laboral  

El treball és, a dia d’avui i sens dubte, un dels temes que més preocupació genera 
en el col·lectiu jove i a la societat en general. La manca de feina és una constant a la 
major part de municipis de Catalunya, també a Gavà. 

L’atur juvenil registrat en relació al total de població al municipi té tendència en els 
últims anys a estar per sobre el de la comarca i al de Catalunya (23,86%, 22,78% i 
23% respectivament, l’any 2016). En els últims 10 anys el percentatge d’atur 
juvenil ha baixat en 15 punts percentuals. Però això no vol dir que la situació 
econòmica en quant al mercat de treball hagi millorat, sinó que aquesta disminució 
pot tenir altres factors, com ara la desmotivació del col·lectiu jove en inscriure’s a 
les oficines del SOC i per tant són joves que no es comptabilitzen en les dades 
oficials mostrades. 
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L’any 2013 les dades mostraven que el 90,6% dels contractes juvenils eren de 
tipus temporal. També les dades de mobilitat per motius de feina fan pensar que el 
col·lectiu jove gavanenc té força assumit que per trobar feina, una opció intel·ligent 
és buscar-la fora de Gavà, ja que a la ciutat se’ls presenta difícil.  

La flexibilitat i la precarietat laboral, traduïda principalment en sous baixos, 
llargues jornades, feines poc qualificades i poca estabilitat laboral, és present entre 
els joves i són conscients de que les oportunitats laborals no es corresponen al seu 
nivell formatiu o inclús al tipus d’estudis que han realitzat. 

 

Polítiques actives 

En els grups de treball es posa de manifest la gran tasca que realitza el PIJ a nivell 
d’assessorament i suport en la recerca de feina per a joves. Així mateix es mostra 
evident que programes com Garantia Juvenil, Fem Ocupació i Joves per l’Ocupació 
afavoreixen el procés, per a molts i moltes traumàtic, de trobar feina mentre es 
segueix una formació específica o continuada.  

Tot i així hi ha certes mancances, com apunten diverses aportacions dels grups que 
consideren que el servei municipal encarregat de les polítiques d’ocupació no està 
pensat per al col·lectiu jove, ja que ofereixen servei d’inscripció a programes i 
borses de feina, però no fan acompanyament i seguiment, que és el que molts i 
moltes joves necessiten per combatre la desorientació. A part, es destaca el fet que 
no hi hagin borses de feina específiques d’empreses del municipi, per fomentar que 
la gent jove no marxi de Gavà.  

Alguns joves comenten que la ciutat té potencial per la promoció de feines dignes 
per a joves, però que no s’està aprofitant. Es realitzen molts contractes de 
pràctiques, en què els sous són molt baixos i els alumnes en pràctiques no acaben 
d’aprofitar l’experiència en termes d’aprenentatge professionals, ja que no se’ls té 
en compte. Per altra banda, també es comenta que no es promou gaire el Parc 
Agrari com a font d’ocupació juvenil, i que podria ser molt enriquidor. Es considera 
que més enllà del sector industrial, el comerç i la restauració en la zona de platja, 
no es promou l’ocupació juvenil de qualitat.  

Algunes veus professionals apunten que entre els 18 i els 29 anys molts i moltes 
joves no tenen objectius personals o professionals gaire definits. Entren i surten 
constantment del mercat laboral, sense un rumb clar o mínimament definit, i això 
preocupa. 

 

L’enquesta 

Pel que fa a la trajectòria laboral dels joves entre 16 i 29 anys, val a dir que el 50% 
de les persones que han respost estan estudiant actualment. El 25% estudia i 
treballa remuneradament, i el 18,1% només treballa de manera remunerada. Un 
4,2% no està treballant ni té atur i està buscant feina, mentre que l’1,4% busca 
feina i té prestació d’atur. També un 1,4% es dedica a les tasques de la llar i/o la 
cura dels fills/es.  

Contrasta el fet que un 64,5% dels i les joves que treballen ho fan a Gavà. El 83,9% 
del total de joves que treballen són assalariats, i una proporció menor del 10% 
dóna un cop de mà al negoci familiar. Una altra de les qüestions importants a 
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ressaltar és el fet que un 45,2% dels que treballen han aconseguit la feina a través 
de contactes de familiars i amics/gues. Aquesta dada, que tot i no ser extrapolable 
a tot el col·lectiu de joves, posa de relleu altra vegada la dificultat amb la que es 
troben els i les joves a l’hora d’entrar al circuit de recerca de feina pels canals 
habituals. La poca experiència juga en contra seu, i molts acaben trobant feina 
corrent la veu entre gent coneguda i familiars.  

D’entre tots i totes les joves que no estan treballant actualment, una gran 
proporció (al voltant del 60%) considera que els serà difícil aconseguir trobar 
feina a Gavà. Els llocs de treball als quals opta la joventut gavanenca, tal i com es 
posa de relleu en l’enquesta, són feines poc qualificades i amb contractes 
temporals. Tot i així, a l’enquesta hi ha una proporció considerable de joves que 
estan treballant a Gavà que estan satisfets amb la seva feina, cosa que contrasta 
amb el que sorgeix dels grups de treball amb joves. 

En relació als recursos d’orientació laboral, el que rep una millor valoració entre 
les persones enquestades és el programa de Garantia juvenil, seguidament del 
Punt d’Informació Juvenil de La Casa Gran.  

 

 

Habitatge 

Les dificultats actuals per emancipar-se són ben paleses entre els i les joves de 
Gavà: els preus elevats dels lloguers, els preus prohibitius dels pisos de compra, 
sumats a les dificultats per trobar una feina, fan que no la gent jove no es pugui 
emancipar fins edats força elevades.  

Malgrat això, no tot són factors positius, i es posa de manifest una tendència 
generalitzada en la majoria de ciutats arreu de Catalunya: la gran quantitat de 
pisos buits que hi ha Gavà i als que no s’està donant cap mena d’ús, ja sigui per 
habitatge social, per a joves o facilitar-ne l’adquisició. 

A aquesta realitat urbanística, s’hi afegeix una poca implicació de l’administració 
en l’assessorament per a la recerca de pisos, en la creació de pisos de protecció 
oficial en clau juvenil, i en el foment de l’emancipació juvenil en les borses de 
lloguer privat. 

 

Polítiques actives 

Les polítiques d’habitatge són un aspecte que treballa principalment i de forma 
indirecta la regidoria d’Habitatge a través de l’Oficina Municipal d’Habitatge.  

En aquest sentit es considera que la majoria de gent jove no sap que hi ha a Gavà 
una Oficina Local d’Habitatge. Es considera que com a conseqüència de la realitat 
urbanística actual, hauria de ser un servei proactiu.  

 

L’enquesta 

El 82% dels i les joves de 16 a 29 anys viuen a casa els pares. Sorprèn en major 
mesura, i reafirmant les dades de trajectòria laboral, que el 15,38% dels i les joves 
volen viure fora de Catalunya, tot i que un 26,4% vol seguir vivint a la mateixa zona 
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de Gavà on viu ara. Un 20,88% del total de joves enquestats de 12 a 29 anys no té 
preferències territorials de cara a l’habitatge en el futur. Entenem que per aquestes 
persones la prioritat va més en relació a la qualitat, el preu o el tipus d’habitatge 
que no pas de la zona geogràfica.  

Les respostes als principals obstacles amb els que es troben en relació a l’habitatge 
són clares, com també ho són a la diagnosi. Els preus elevats, el fet que els 
habitatges no s’adapten a les necessitats dels i les joves i la manca de pisos de 
protecció oficial, han estat les respostes més populars. 

 

 

Salut 

Gavà és un municipi, en general, saludable, on es promou l’activitat i esportiva, en 
una situació geogràfica que permet un seguit d’activitats físiques en un entorn 
natural. Es percep una gran participació en entitats esportives i la pràctica de 
l’esport en general, condicionat per un bon entorn i per la gran quantitat 
d’equipaments esportius de la ciutat. 

Malgrat això, si que hi ha, com en molts d’altres municipis catalans, un consum de 
tòxics, principalment d’alcohol i de drogues “toves”, així com de consum de tabac i 
altres drogues sintètiques. I es detecta també un inici del consum de tòxics en 
edats primerenques, un grau reduït de conscienciació sobre els perills que 
comporta el consum, i una tendència estesa entre la gent jove de que sortir de festa 
i consumir drogues i especialment alcohol han de ser sempre un binomi.  

En aquest sentit, en els grups s’apunta a que la manca d’espais d’oci fomenta que 
molta gent jove consumeixi drogues i alcohol. També en els grups es comenta la 
importància del paper de les famílies, que en molts casos, actuen amb 
despreocupació, indiferència o dèficit d’atenció cap als fills/es. 

 

Polítiques actives 

Es realitza un alt nombre de xerrades a totes les edats sobre temes relacionats amb 
la promoció de la salut i les relacions saludables i igualitàries: drogues, sexualitat, 
ETS, educació viària, usos i abusos de les Noves Tecnologies de la Informació, 
assetjament escolar,... La informació arriba als joves, i es comenta que aquestes 
dinàmiques informatives/tallers/xerrades no només s’han de fer a instituts si no 
que es poden moure per altres espais, fora del context educatiu. 

L’Espai Jove La Casa Gran també realitza un seguit d’activitats de sensibilització i 
de promoció de la salut. I el que les mateixes responsables de l’espai comenten, es 
duu a terme una important tasca de detecció i acompanyament, pel fet de ser un 
espai informal en el que els i les joves es troben còmodes per poder expressar 
inquietuds o preocupacions relacionades amb qüestions més íntimes.  

I per últim, el PIDCES realitza in situ als centres educatius, a part de les tasques 
d’assessorament, una tasca de sensibilització envers qüestions com les ETS, la 
violència masclista, la LGBTIfòbia, i per al foment de relacions igualitàries, en 
coordinació amb el departament d’Igualtat de l’Ajuntament.  
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L’enquesta 

En l’àmbit de la salut, el qüestionari ha volgut posar especial èmfasi en l’activitat 
esportiva i el foment d’hàbits saludables, en la sexualitat i les relacions de parella, 
en el consum de substàncies tòxiques i en les malalties o trastorns psicològics.  

Gavà és una ciutat on la pràctica de l’esport és bastant estesa, en especial entre la 
gent jove: un 43% el practica de tant en tant i un 53% mínim un cop per setmana.  

En àmbits com la sexualitat les consultes que realitzen els i les joves són entre 
amics i amigues, l’entorn familiar o els centres educatius. No acostumen a acudir a 
recursos o serveis especialitzats.  

En relació al consum de tòxics, la substància més habitual és l’alcohol (61,53%), el 
tabac en segon lloc (39,56%) i el cànnabis amb gairebé el 30% de les respostes. Tot 
i així un 34% afirma no prendre cap substància, una proporció força alta. Les 
demés substàncies tenen una incidència menor al 5%. Per tant, complementant 
amb la informació de diagnosi, podríem dir que Gavà no és especialment una ciutat 
on el consum i les addiccions siguin una problemàtica de primer ordre.  

En l’àmbit de les relacions personals, cal esmentar que en la franja de 16 a 29 anys, 
el percentatge de joves que afirmen haver patit una relació abusiva i/o 
controladora puja al 23,6%. Els tipus d’agressions rebudes són majoritàriament 
agressions verbals (88,2%), mentre que un 23,5% afirmen haver patit agressions 
físiques, el mateix percentatge que en el cas de les agressions sexuals.  

I per últim, també és important ressaltar les dades en l’àmbit de les malalties o 
patologies emocionals i/o psicològiques. Un 30,77% manifesta no haver patit mai 
cap malaltia. Els quadres d’estrès (60% d’incidència), atacs d’angoixa (30,77%) i 
depressions (29,7%) són les malalties que més han patit les persones enquestades. 
El problema pensem que va més enllà de les malalties en sí, sinó que el que cal 
destacar és el fet de que en la majoria dels casos siguin dinàmiques tant 
normalitzades, que no trobin necessari acudir a algú o demanar ajuda. Algunes 
persones manifesten haver parlat de les seves patologies amb amics i familiars. 
D’aquí la importància de conscienciació sobre les diferents opcions existents 
d’orientació, acompanyament i assessorament per a joves, per tal de contrarestar 
dinàmiques negatives en el desenvolupament personal del i les joves.  

 

 

Cultura 

No hi ha gaire acord a l’hora de definir l’oferta d’activitats culturals a Gavà. Hi ha 
veus que consideren que es programa un ventall ampli i divers d’activitats 
culturals i populars de qualitat, acompanyada d’uns bons equipaments culturals. Hi 
ha altres veus, en canvi, que consideren que no hi ha massa diversitat, que l’oferta 
cultural només satisfà els gustos d’un sector determinat del col·lectiu jove, i que 
progressivament s’ha anat perdent qualitat en la programació de cicles culturals i 
musicals de la ciutat, com per exemple el Phonofestival. 

En l’àmbit de l’oci nocturn hi ha més unanimitat a detectar certa mancança i hi ha 
pocs llocs on sortir els caps de setmana. 
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En relació als equipaments, es considera que Gavà gaudeix d’un bon ventall 
d’equipament culturals de qualitat, com ara el Parc Arqueològic de les Mines, el 
Museu de Gavà o l’American Lake. Es considera també que en els últims anys l’EJ 
La Casa Gran ha impulsat una gran quantitat d’activitats interessants, que han 
millorat molt l’oferta d’activitats per al col·lectiu jove. Tot i així, des de les entitats 
juvenils reclamen poder fer ús d’equipaments municipals per a organitzar les 
pròpies activitats culturals. 

De les sessions amb joves, destaca el fet de que es consideren que es posen molts 
impediments i massa burocràcia alhora de cedir espais a entitats juvenils i 
organitzar activitats com concerts i festes, i es considera que això dificulta la 
participació dels i les joves en la vida cultural de Gavà. 

I per últim, la qüestió de la comunicació, tot i que tampoc és una apreciació 
unànime, es percep com a inadequada de cara al col·lectiu jove. Es lamenta que 
molta gent jove no s’assabenta de moltes de les activitats culturals que es 
programen, degut a que els canals de comunicació tradicionals no funcionen per al 
col·lectiu jove.  

 

Polítiques actives 

Malgrat sens dubte és la regidoria de Cultura la que disposa d’un nombre més 
ampli d’oferta cultural, es troba en plena sintonia amb la regidoria de Joventut, 
organitza actes culturals específics per al col·lectiu jove i fomenta amb la cultura 
entre els joves, a través de les diferents comissions de participació, i altres cicles 
d’activitats musicals i culturals. 

 

L’enquesta 

En l’enquesta l’àmbit de la cultura i el de participació es preguntaven en una 
mateixa secció. Veure més endavant a l’apartat Participació.  

 

 

Participació 

La participació està molt vinculada a les associacions, i amb elles els i les joves 
associats i associades. En el cas de Gavà, principalment es centra en la implicació 
en el lleure i les entitats relacionades. 

Es posa en evidència que hi ha pocs joves vinculats a entitats i que la participació 
en general és baixa. Es posa de manifest que existeixen certes tensions entre 
entitats, i es considera que en general és degut a una manca de comunicació i 
coordinació. Tot i així existeixen les comissions de participació impulsades per la 
regidoria de Joventut des de La Casa Gran, que permet a una bona quantitat de 
joves que puguin planificar i liderar projectes de participació social i cultural, més 
enllà del teixit associatiu.  

La manca d’informació en general sobre les entitats i les activitats que 
desenvolupen és una de les mancances recollides. Es considera que si es millora la 
comunicació s’incentiva la participació. 
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Polítiques actives 

La regidoria de Joventut impulsa les comissions de participació, que ofereixen una 
diversitat d’àmbits d’interès juvenil. I a través del PIDCES també es realitza el 
projecte participatiu, coordinat amb la regidoria d’Igualtat anomenat “Torna-t’ho a 
mirar”. 

Aquestes dues experiències de participació juvenil tenen molt bona rebuda entre el 
col·lectiu jove destinatari.  

 

L’enquesta 

En la franja de 12 a 15 anys, només dues persones (10,5%) afirmen ser membres 
d’una entitat, i 2 persones afirmen haver participat en alguna activitat organitzada 
en l’últim any al municipi. En la franja de 16 a 29 anys el percentatge augmenta 
fins al 36,1% i el 50%, respectivament.  

En general més de la meitat de joves coneixen la majoria dels equipaments 
culturals i juvenils de la ciutat. Els espais que reben valoracions de l’1 al 5 més 
altes són principalment i per ordre: l’Espai Maragall (Nota mitja 4,5), l’Espai Jove 
La Casa Gran (3,62), Biblioteques (3,42), el Parc Arqueològic Mines de Gavà (3,16) i 
els Murs Lliures (3,06). 

En relació als canals d’informació que utilitza la gent jove per informar-se de les 
activitats que es realitzen a Gavà, veiem que en la franja entre 12 i 16 anys els 
canals més utilitzats són l’EJLCG, els cartells penjats en equipaments i per la ciutat, 
el perfil d’Instagram de l’Ajuntament i el de Facebook. En la franja de majors de 16 
els més utilitzats són el Facebook municipal, l’EJLCG, els cartells, l’Instagram i la 
pàgina web municipal, entre d’altres. Val la pena esmentar, que un 40,3% de 
majors de 16 no utilitzen cap dels mitjans d’informació esmentats en el 
qüestionari. Especialment en el cas del joves grans és un indicatiu de que aquests 
canals no arriben a la gent jove.  

Les activitats a les quals la gent jove dedica gran part del seu temps lliure són estar 
amb amics i amigues, practicar esports, passejar i fer excursions i veure la televisió 
o jugar a videojocs. En la franja dels joves grans un 43% afirma sortir de festa per 
la nit. I en relació a on passen el temps lliure, en els joves menors de 16 el 79% ho 
fa a Gavà, mentre que en el cas dels joves més grans aquest percentatge es redueix 
al 62,5%. Les activitats culturals que més interessen als i les joves de Gavà són 
d’una gran diversitat: la música, els concerts, el cinema, la dansa i ballar, el teatre i 
els esports.  

Els aspectes més negatius que les persones enquestades consideren que té Gavà, 
són per als menors de 16 anys, la manca d’activitats i espais per a joves. Per als 
majors de 16 anys, també es repeteix la manca d’espais, punts de trobada i llocs 
d’oci per a joves, la manca de difusió de les activitats que es fan, poques activitats 
de lleure juvenil, en especial per a joves entre 20 i 29 anys, manca d’ajudes a 
l’emancipació juvenil, entre moltes d’altres, que estan totes incloses a l’annex.  
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Cohesió social i territorial 

A Gavà existeix poca cohesió entre diferents barris. Especialment Ca n’Espinós i 
Les Ferreres es considera que són gairebé ghettos aïllats i relativament 
abandonats per l’administració. El sistema de transport públic tampoc afavoreix 
que els barris allunyats del nucli urbà puguin estar més connectats i superar les 
barreres físiques. Sumat a aquest context, trobem la manca de sentiment de 
pertinença i la percepció de que Gavà és cada vegada més una ciutat dormitori.  

Entre el col·lectiu jove hi ha certs factors que dificulten una bona cohesió entre 
diferents grups: l’edat, l’origen social, interessos, el barri de residència. Es 
considera que l’acció municipal no afavoreix gaire una millor relació, ja que hi ha 
poques activitats inclusives i integradores i no hi ha massa espais on relacionar-se.  

 

Polítiques actives 

En el cas de la cohesió social la regidoria de joventut no hi té una vinculació directa 
i són altres agents els que realitzen aquest treball. A Gavà està treballat per l’àmbit 
municipal de Benestar i Acció social.  

Tot i així, a l’EJ La Casa Gran es realitzen activitats per a fomentar la inclusió del 
col·lectiu de persones amb diversitat funcional.  

La cohesió territorial ve impulsada per l’àmbit municipal de Ciutat i Territori 

 

L’enquesta 

En relació a la valoració sobre el grau de satisfacció de viure a Gavà, la mitjana de 
les valoracions totals és del 7,15 sobre 10.  A l’hora de definir Gavà, els i les joves la 
consideren, per ordre15, una ciutat tranquil·la (59,34%), on no hi ha gaire res a fer, 
avorrida (39,56%), una ciutat ben comunicada (39,56%), una ciutat per fer-hi vida 
(36,26%), una ciutat dormitori (28,57%) i una ciutat segura (25,27%). 

Els joves es relacionen principalment amb els seus amics i amigues, amb les seves 
famílies i amb els i les companyes de feina.  

I en relació a la mobilitat, per dins de Gavà els i les joves es mouen a peu i amb 
bicicleta, principalment. I per anar a altres municipis, els joves utilitzen el vehicle 
privat o de la família, o l’autobús. El tren és el mitjà menys utilitzat (8%), cosa que 
constata el que havia sortit en els grups de treball, per la seva lentitud, el seu preu i 
per la obligatorietat d’anar a Barcelona per anar a qualsevol municipi. 

 

 

 

                                                        
15 Incloem aquí les valoracions que han assolit més del 25% de resposta. Per a més informació, veure els 
quadres complets de respostes a l’Annex. 
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10. Objectius estratègics 
 

10.1. Introducció 

 

La concreció de la missió i dels objectius del present PLJ, així com el recull de les 
propostes, són el pas natural que succeeix a la fase de diagnosi, que ha permès 
conèixer en detall la realitat del col·lectiu jove a través de l’Anàlisi de la Realitat 
Juvenil i les accions existents a partir de l’Anàlisi de les Polítiques de Joventut. 

 

 

10.2. Metodologia 

 

Per a l’elaboració de la fase de disseny, i concretament de l’apartat d’objectius 
estratègics i propostes, s’han tingut en compte -tal i com s’ha esmentat- els 
principis rectors de qualitat, participació, transformació i integralitat que marca el 
Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020 i que permeten dotar al 
document que ens ocupa de la necessària rigorositat i correspondència. 

Un cop tancada la diagnosi i elaborades les conclusions, aquestes han estat 
utilitzades per fonamentar el treball de propostes. 

 

 

10.3. Objectius estratègics 

 

Derivats de la missió i dels resultats de la diagnosi, s’estableixen els objectius 
estratègics que orientaran el treball de disseny, la concreció dels programes i les 
polítiques de joventut del municipi en el seu conjunt. 

 

1. Esdevenir referents dels i les joves de Gavà a través de l’EJLCG a través de 
4 eixos: informació i assessorament, participació, formació i recursos.  

2. Construir un model d’intervenció interdepartamental en matèria de 
joventut, intentant que sigui el màxim d’adequat i adaptat a la realitat de 
la joventut de Gavà i també de l’Ajuntament, i amb la implicació plena 
dels diferents agents que incideixen en les seves trajectòries. 

3. Donar obertura a les accions a realitzar durant els propers anys (mínim 
fins al 2020), per tal de poder-les adequar a noves propostes i canvis 
necessaris. 
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4. Fer que Gavà tingui amb plenes competències, serveis adreçats 
específicament al jovent, amb la finalitat d’atendre les seves demandes 
en l’àmbit de la formació i l’emancipació juvenil. 

5. Promoure polítiques per facilitar que el jovent assoleixi la seva 
autonomia (transport, educació, habitatge, treball, oci...) i garantir el seu 
accés a la plena ciutadania, incrementant el seu ventall d’oportunitats. 

6. Facilitar la interlocució i participació del jovent tant entre ells, entre 
entitats i com amb l’Ajuntament, adequant els paràmetres de la 
comunicació a la realitat juvenil.  

7. Fomentar el canvi en el sistema relacional mitjançant la conscienciació 
del col·lectiu jove sobre la importància de construir relacions 
igualitàries, respectuoses i inclusives en tots els àmbits: personal, 
familiar, professional i comunitari.  

8. Promoure activitats diverses per tal de desenvolupar les seves capacitats 
i/o inquietuds culturals alhora que es promouen criteris d’oci amb 
hàbits saludables. Reforçar i promoure els serveis i activitats enfocades 
bàsicament al jovent. L’Ajuntament haurà de facilitar-ne les iniciatives i 
donar-hi suport. 

9. Seguir creant una política de joventut, clara, estructurada i adequada a la 
realitat, que permeti treballar des de totes les àrees i els departaments 
de l’administració pública. 
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11. Propostes 
 

11.1. Introducció 

 

Un cop elaborada i analitzada la diagnosi, i redactats els objectius estratègics 
s'endega la fase de propostes. La fase de propostes, com en el cas de la fase de 
diagnosi, requereix de la participació dels i les agents vinculats a les polítiques de 
joventut, i dels i les joves. 

Les propostes recollides, basades en la diagnosi, han de permetre donar resposta a 
les necessitats detectades. Serà en un segon moment en que les propostes 
recollides de forma més o menys desordenada es recolliran en programes que 
determinaran les principals actuacions de la regidoria. 

 

 

11.2. Metodologia 

 

Per la fase de propostes s'ha volgut comptar amb la participació dels que van 
participar a la fase de diagnosi, a qui s’ha facilitat les conclusions de la diagnosi per 
tal fer més eficient la tasca de recollida de propostes de les sessions de treball. 

Sessió amb joves i entitats, celebrada el dimecres 21 de juny de 2017 a l’aula 
polivalent de l’Espai Jove La Casa Gran. 

- A la sessió de treball sobre propostes i van assistir en total 6 joves. 

Cal dir que la manca d'assistència de joves als grups de treball ha estat motiu 
d'anàlisi per part de l'equip. Un aprenentatge més del propi procés d'elaboració del 
Pla Local de Joventut. 

Aquest Pla s’ha realitzat fent un recull de les mancances i les problemàtiques 
detectades entre el jovent i les persones que s’hi relacionen (agents socials, 
educadors...) i intentant posar solucions que es tinguin a l’abast. Això és un procés 
llarg, en som conscients, i amb el gran impediment afegit que hi ha certa 
desmotivació per part d’un sector de la joventut, segons el qual l’Administració no 
acaba de saber oferir el què necessiten o no sap fer-ne arribar la informació. 

A banda, Gavà té un bon teixit associatiu (cultural, juvenil...), i els seus joves tenen 
inquietuds i ganes de fer coses. En el procés de consulta que s’ha fet, s’ha vist que 
hi ha joves amb empenta, que es mouen, fan i generen expectatives. Seria molt 
desmotivador que no es posessin en marxa nous projectes adreçats a aquest jovent 
inquiet i que no se’ls donés suport des de l’Ajuntament. Gavà vol potenciar aquests 
joves inquiets, emprenedors, autònoms, participatius, solidaris, formats... 
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11.1. Les propostes 

 

Sota aquestes línies es recullen les propostes sorgides de les diferents sessions de 
treball realitzades. Algunes d’elles s’incorporen de les sessions de diagnosi, que 
venien plantejades ja en forma de proposta en ferm. Posteriorment, gran part 
d'aquestes propostes apareixeran integrades als programes dissenyats per al propi 
Pla Local de Joventut 2018-2021. 

 

Àmbit 
d’actuació 

PROPOSTES 

1.
- E

du
ca

ci
ó 

i f
or

m
ac

ió
 

1. Millora de l’oferta formativa i de la informació coordinada: 
- Més varietat de cicles formatius (mitjà i superior) o oferta post-
obligatòria gratuïta 
- Oferta del batxillerat artístic a Gavà. 
- Més formació no reglada gratuïta 
 
2. Creació d’una xarxa de coordinació i treball per a 
sistematitzar i millorar la difusió i facilitar l’accés a la 
informació 
 
3. Potenciar la sensibilització i l’acompanyament als serveis i 
centres educatius existents 
- Promoció de l’educació en valors per fomentar el desenvolupament 
personal dels i les joves, no només el curricular, en l’etapa educativa 
- Fomentar més projectes de l’estil  “Torna-t’ho a mirar” del PIDCES. 
- Treballar l’atenció i el respecte a la diversitat, fomentar la no 
estigmatització d’alumnes amb NEE, amb diversitat funcional, etc. de 
manera inclusiva. 
- Promoure l’assessorament educatiu a famílies.  
 
4. Millora dels horaris d’obertura de la biblioteca per a satisfer 
necessitats de totes les fases i programes educatius 
 



  Pla Local de Joventut 2018-2021 

 109 

2.
- T

re
ba

ll 

 
1. Millora dels serveis de suport en la recerca de feina per a 
joves:  
- Borsa de feina dedicada a joves que tenen formació i poca 
experiència, en empreses de Gavà i amb varietat de sectors. 
- Promoure un major aprofitament de les pràctiques a empreses a 
nivell d’aprenentatge 
- Adequació del Centre de Suport a l’Empresa a les necessitats reals 
dels i les joves: més acompanyament i orientació. 
 
2. Millora de l’ocupabilitat dels i les joves de Gavà: 
- Establir criteris per fomentar l’experiència laboral en joves en 
empreses de la ciutat. Se’ls demana experiència però no se’ls dóna la 
oportunitat d’aconseguir-la 
- Conscienciar i incentivar les empreses de Gavà a contractar joves de 
Gavà.  
- Potenciar el Parc Agrari com un focus de treball jove incorporant 
valors de respecte al medi ambient, de cura de l’entorn i el seu 
patrimoni natural, i de foment de la pertinença a la ciutat  
- Ampliar el tipus de feina a les que els joves tenen fàcil accés: horaris 
i torns menys flexibles, sous més alts, feines no només de temporada, 
amb contractes de mitja o llarga durada, i en feines més qualificades. 
 

3.
- 

H
ab

it
at

ge
  

1. Fomentar el lloguer assequible per a joves per a facilitar-ne el 
procés d’emancipació: 
- Promoure ajudes als i les joves per facilitar l’accés a l’habitatge de 
lloguer entre els i les joves.. 
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4.
- S

al
ut

 

 
1. Ampliar serveis i recursos d’assessorament i sensibilització: 
- Reprendre l’essència del programa “Salut i escola”, per a 
l’assessorament sobre temes de salut i hàbits saludables. Més 
acompanyament en temes de salut 
- Promoure xerrades i sessions orientatives sobre qüestions de salut 
no només a centres de secundària i EJ La Casa Gran, sinó en tots els 
espais on hi hagi afluència de gent jove (Centre de Suport Empresa, 
PFI’s, etc.) 
 
2. Treballar de manera coordinada la prevenció de la violència 
masclista i les discriminacions:  
- Campanya de sensibilització i prevenció en espais joves, no només 
centres educatius. Hi ha molta demanda d’assessorament en edats 
entre 20 i 25 anys. Cal generar nous espais on treballar-ho, més enllà 
de la Guia Educativa. 
- Conscienciació sobre què és VM en centres de secundària: grups 
informals.   
- Seguir fent xerrades sobre sexualitat i afectivitat. Faltaria incidir 
més en drets LGBTI i sexualitat no normativa. 
 
3. Promoure hàbits saludables: 
- Els esports han millorat molt en els últims anys a Gavà. Cal seguir-
los fomentant. 
- Potenciar la coordinació dels diferents agents que realitzen 
sensibilització a escoles, per no repetir o solapar accions. 
- Realitzar més xerrades sobre drogues: més conscienciació per a 
joves i per a famílies.  
- Es considera que la poca varietat d’oci fomenta el consum de tòxics. 
Sensibilitzar sobre hàbits saludables però donant alternatives d’oci. 
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1. Millorar la informació i els canals de comunicació per a joves: 
- Millora i modernització de les xarxes socials amb figura de 
community manager municipal. 
- Adaptar el llenguatge per joves a través de les NT, ja que els joves en 
fan ús fluid i naturalitzat, utilitzar aquests canals per atraure més 
atenció de joves. 
- Millorar la informació de les accions de la ciutat.  
- Potenciar la web municipal no només per a fer tràmits, sinó com a 
vehicle de difusió d’activitats i serveis. Fer-la més intuïtiva i 
estructurada de forma clara. 
- Millorar els canals i el llenguatge de la informació dirigida a joves 
per tal de captar la seva atenció. 
 
2. Fomentar un major ventall d’oci i activitats culturals per a 
joves: 
- Més varietat d’oci diürn i nocturn. Fomentar la varietat cultural i 
musical no comercial en l’oci jove. 
- Festa Major amb perspectiva jove i més participativa: que els i les 
joves tinguin opció a aportar i construir una Festa Major més jove. 
- FM: Creació de comissió de joves, que pugui organitzar, dissenyar i 
crear accions juvenils durant la Festa Major,...  
 
3. Impuls per a les activitats culturals organitzades per grups, 
entitats i col·lectius de joves: 
- Espai per guardar instruments o materials de grups de música i 
teatre a preus baixos. 
- Més cessió d’espais, recursos i suport a iniciatives de joves. 
- Fer més activitats festives, no només en dates assenyalades. 
- Espai multiusos per a joves.  
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1. Millora de la comunicació entre entitats-ciutadania i de la 
relació entre entitats.  
- Augment de la coordinació entre ajuntament i entitats juvenils per a 
serveis d’educació en el lleure. Més reconeixement de la tasca 
educativa que es fa des de les entitats de lleure. 
- Creació d’espai o centre comú per a entitats juvenils per llimar 
conflictes, millorar relacions i programar accions conjuntes. 
L’objectiu és el de crear sinèrgies i fomentar la participació de més 
joves. 
- Augmentar el suport a joves no associats/des per a utilitzar espais 
municipals. 
 
2. Incentivar la participació i la implicació dels joves en 
iniciatives:  
- Fomentar la participació ja des de la infància. 
- Seguiment conjunt de la repercussió del PAM i d’altres projectes 
municipals.  
- Tenir en compte també als “joves grans” a l’hora de programar 
activitats, per evitar la invisibilització i fomentar la seva implicació. 
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1. Realitzar més activitats de sensibilització i per al foment de la 
inclusió en diferents espais (centres educatius, PIDCES, 
EJLCG,…):  
- Sensibilització sobre el context i les necessitats de persones amb 
necessitats educatives especials (NEE), persones amb diversitat 
funcional, persones amb mobilitat reduïda, col·lectiu LGBTI, etc.  
- Promoure espais de relació intergeneracional, ètnica, de diferents 
barris i procedència social. Un espai comú per entitats juvenils i per 
activitats joves fomentaria un major coneixement mutu i cohesió. 
 
2. Fomentar un millor sistema de transports inter i intraurbà 
amb preus assequibles per a joves  
- Més freqüència d’horaris, diürn i nocturn. 
- Potenciar la connecció a través del transport barris com Ca 
n’Espinós o Gavà Mar, que queden aïllats del nucli urbà i de tot allò 
que hi passa.  
 
3. Treballar en el sentiment de pertinença i arrelament a Gavà.  
- Potenciar accions i projectes que augmentin la pertinença dels i les 
joves a la ciutat, coneixent-la i implicant-se en la seva construcció. 
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12. Programes 
 

12.1. Introducció 

 

En aquest apartat es plantegen les primeres concrecions pràctiques de tot el 
procés d'elaboració del nou PLJ. Els programes tenen com a objectiu ordenar les 
propostes recollides al llarg del procés i dotar-les de sentit i context. Responen a 
les necessitats detectades, així com a les principals línies estratègiques 
determinades per la pròpia regidoria, i en faciliten l'aplicació. 

 

12.2. Metodologia 

 

Totes les propostes derivades de la diagnosi han estat treballades per part de 
l’equip de la regidoria amb l’objectiu de definir la seva viabilitat, garantir el lligam 
amb els objectius estratègics, així com detectar necessitats descobertes i donar-hi 
les respostes adequades. Tal i com pertoca les propostes s’han agrupat en 
programes o àmbits d’actuació per tal de facilitar la planificació, l’execució i el 
seguiment del Pla Local de Joventut. 

 

 

12.3. Principis rectors 

 

En l'elaboració de tots i cadascun dels programes, així com també en el conjunt del 
Pla Local de Joventut, s'han tingut en compte els principis rectors que recull el Pla 
Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. 

- Participació, perquè no només ha esdevingut eina fonamental per 
l'elaboració del present PLJ, sinó perquè tots i cadascun dels programes la 
incorporen com a eina de treball i d'enriquiment de les actuacions de la 
Regidoria, però també del propi col·lectiu, en tant que mecanisme de millora 
personal i social. 

- Transformació, perquè totes i cadascuna de les actuacions tenen com a 
objectiu introduir canvis, millores, que permetin transformar una realitat 
que no només és susceptible de millorar, sinó que en molts aspectes cal 
treballar per fer-ho possible. Transformació a mans del govern del 
consistori municipal, però també dels propis joves, a qui s'incentiva a 
esdevenir protagonistes de la millora del seu entorn físic, emocional i 
polític. 
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- Integralitat, perquè cadascun dels programes i de les actuacions han estat 
treballats amb les corresponents regidories, de manera que es garanteix una 
absoluta interdepertamentalitat. També la interinstitucionalitat, com 
demostren els molts i moltes agents implicats en l'elaboració del PLJ. 

- Qualitat, perquè el propi procés d'elaboració del PLJ demostra fins a quin 
punt el principi de qualitat ha estat present. També amb l'esforç de reforçar 
els mecanismes d'avaluació fins a l'extrem, per tal disposar de tota la 
informació necessària per ajustar les polítiques que es desenvolupen a les 
necessitats detectades i canviants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pla Local de Joventut 2018-2021 

12.4. Programes 
ESPAI JOVE LA CASA GRAN 

Espai Jove La Casa Gran – 
Centre de recursos i 
informació per a joves 

Descripció: 

L’Espai Jove La Casa Gran com a l’equipament referent en les polítiques juvenils de Gavà. 

Quatre eixos vertebradors de l’EJLCG: 

- La informació i l’assessorament. L’equipament com a punt de referència de la informació 
juvenil a la ciutat, en aquells temes d’interès juvenil, com l’orientació acadèmica, la inserció 
laboral, la transició escola-treball, la mobilitat internacional, la participació, la cultura, la 
tecnologia, la salut, l’oci o la cultura. 

- La participació i la dinamització. L’equipament com a motor de la participació juvenil i com 
a laboratori d’idees a través de les comissions de joves sectorials que permeten dissenyar, 
executar i avaluar les diferents accions i programes de ciutat. 

- La formació. Una oferta d’accions, programes i tallers que s’adeqüin a les necessitats 
juvenils. 

- Els recursos. Un seguit d’eines i recursos per als i les joves que permetin garantir l’accés a la 
plena ciutadania. 
 

EDUCACIÓ 

Xarxa Transició Escola - 
Treball 

Descripció: 

Creació i dinamització d'una xarxa entre els agents del territori implicats en les transicions escola-
treball, que coordinaran: 

− Agents educatius (departament d'Educació de l'Ajuntament de Gavà, Centres de 
secundària, Centres d'ensenyament post-obligatori, Delegació territorial 
d'ensenyament, PFI, Escola d'Adults, UEC) 
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− Agents ocupacionals (departament de Promoció econòmica de l'Ajuntament de Gavà, 
Servei d'Ocupació Catalunya, Centres de Formació ocupacional, organitzacions 
empresarials i sindicals) 

− Agents socials (departament de Benestar de l'Ajuntament de Gavà, departament de 
joventut de l'Ajuntament de Gavà, Fundació Orienta) 

Una xarxa de treball interdepartamental per a la definició d’estratègies que facilitin l’accés dels i de 
les joves al mercat laboral. 

Crear un servei d’atenció per aquest programa a l’Espai Jove La Casa Gran que pugui permetre 
donar continuïtat a la Garantia Juvenil i donar suport als i les joves en el trànsit de l’escola al 
treball. 

Aquest servei farà seguiment dels i les joves que abandonin prematurament els estudis o tinguin 
un grau d’absentisme elevat. Aquest seguiment es farà junt amb la comissió de seguiment del Pla 
d’absentisme i permetrà acompanyar i fer seguiment d’aquests joves. 

Objectius: 

- Millora dels canals d’informació 
- Adequació dels Programes de Formació 
- Consolidar i garantir la coordinació dels recursos d’orientació 
- Establir mecanismes d’acompanyament pels joves que estan fora del sistema educatiu 
- Establir un treball en xarxa per garantir l’eficàcia i l’eficiència de les transicions 

Guia Educativa 

 

Descripció: La Guia educativa és un catàleg de recursos i programes adreçats als centres educatius. 
La guia recull propostes de diferents àmbits com orientació acadèmica, salut, igualtat, drets 
humans, medi ambient,... 

Des del Departament de Joventut es continuarà amb una línia oberta als centres, donant-los suport 
en el desenvolupament de les programacions curriculars, posant èmfasi en àmbits com la 
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orientació acadèmica i el coneixement social i cultural de l’entorn més proper. 

La Guia disposarà d’accions que aportaran informació i recursos als i les joves per garantir el seu 
desenvolupament amb temes com els hàbits saludables, els drets humans, la igualtat i la inclusió.  

Objectius: 

1. Oferir els recursos i els serveis necessaris per garantir l’accés a la plena ciutadania de les 
persones joves. 

2. Donar suport als centres educatius en el desenvolupament de les programacions 
curriculars, especialment en els àmbits del coneixement de l’entorn social i cultural i de 
l’educació per a la ciutadania i els drets humans. 

PIDCES – Punts d’Informació i 
Dinamització als Centres 
d’Educació Secundària 

 

Descripció: El Servei PIDCES és un servei que té dos grans eixos la informació i la dinamització. Per 
una banda, la informació es concreta a través d’un punt fix d’informació durant les hores de 
l’esbarjo als Centres de Secundària. Per una altra banda, la dinamització es concreta mitjançant la 
organització de diferents accions, com per exemple accions de sensibilització en temes de salut, 
igualtat o drets humans. També es participa de diferents espais de participació del centre i es 
dinamitza als i les joves envers la construcció d’accions participatives. Es tracta d’un element que 
fa d’enllaç l’Espai Jove La Casa Gran amb els Centres d’Educació Secundària. 

Objectius: 

1. Adquirir hàbits en la participació als espais educatius, potenciant la participació i la 
implicació dels i les joves. 

2. Informar dels recursos, serveis i activitats de la ciutat als i les joves dels centres, implicant-
los en la construcció conjunta i participativa d’aquestes accions. 

3. Construir els programes i accions a partir de la detecció de necessitats que s’hagi fet des 
d’aquest servei amb els i les joves, proporcionant eines per realitzar aquesta construcció 
d’activitats a través de les comissions sectorials. 



  Pla Local de Joventut 2018-2021 

 119 

PIJ – EJ La Casa Gran  

Orientació i assessorament 
acadèmic i formatiu a joves  

Descripció: El Punt d’Informació de l’Espai Jove La Casa Gran, és el punt de referència per als i les 
joves per a l’accés a la informació juvenil a la ciutat. Un servei estable i continu, que té la finalitat 
d’informar i assessorar a les persones joves de la ciutat sobre temàtiques que puguin ser del seu 
interès per tal de garantir l’accés als serveis i recursos de la ciutat, i facilitar l’accés a la promoció 
sociocultural, el desenvolupament personal i la participació. 

Objectius:  
1. Informar i assessorar als i les joves vers les temàtiques d’interès juvenil, per facilitar i 

garantir un accés a la plena ciutadania. 
2. Desenvolupar accions de recerca i tractament de la informació.  
3. Fer difusió i divulgació dels temes que siguin d’interès per als i les joves mitjançant espais 

expositius i l’elaboració i distribució de productes comunicatius a través dels mitjans 
telemàtics.  

4. Implicar als i les joves en els processos informatius.  
5. Formar una xarxa de treball amb altres agents, serveis i entitats professionals orientada a 

satisfer les necessitats i els interessos informatius dels i les joves.  
6. Donar suport, aportant informació, als professionals, serveis i entitats que treballen amb 

joves al municipi. 
Educ@cció – Jornades 
d’Orientació Acadèmica 

Descripció: 

Les Jornades d’Orientació Acadèmica pretenen oferir als i les joves un seguit de recursos, que a 
més d’apropar-los a la diversitat d’estudis i possibles sortides acadèmiques, els ensenya a 
desenvolupar-se en diferents competències personals i transversals. 

Unes jornades dirigides a la comunitat educativa de la ciutat amb diversos espais i temàtiques que 
permeten oferir als i les joves recursos per acompanyar-los en el seu procés acadèmic. 

Objectius: 

1. Oferir a la comunitat educativa, especialment als i les joves, recursos per tal de poder 
acompanyar-los en la definició del seu itinerari acadèmic. 
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Aules d’estudi nocturn Descripció:  

Un servei habilitat a la Biblioteca Jose Soler i Vidal adequat per poder estudiar i preparar els 
estudis en temporada d’exàmens. Aquestes aules d'estudi nocturn disposen de més de 80 punts 
d'estudi, tot i que el nombre de places es pot ampliar, obrint nous espais per a l'estudi en altres 
sales. El servei disposa d’un horari ampli adaptat a les necessitats dels i les joves.  

Objectius: 

- Promoure i facilitar l’estudi als i a les joves. 

- Analitzar i adaptar els horaris de la biblioteca a les necessitats dels i les estudiants. 

Beques transport estudiants Descripció:  

Unes beques per al transport dels i les estudiants joves de la ciutat de Gavà que realitzin la seva 
escolarització post obligatòria fora de la ciutat, en aquelles especialitats que no estiguin ofertades 
al municipi. 

Objectius: 

Facilitar l’accés als estudis post obligatoris d’especialitats que no es duguin a terme a Gavà per la 
gent jove de la ciutat.  

TREBALL 

Estratègia d'Ocupació 
Juvenil de Gavà, per 
augmentar i millorar la 
qualificació i una major 
contractació de joves a la 
ciutat 

Descripció: 

Implementació de l’estratègia d’Ocupació Juvenil de Gavà que permeti: 

- Una comunicació eficient dels recursos educatius i ocupacionals i les accions que es 
desenvolupen als i les joves de la ciutat. 

- El foment de l’orientació laboral, amb la finalitat de posar en contacte les empreses amb 
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els demandants d’ocupació per a la seva col·locació. L’Espai Jove La Casa Gran permet 
tenir a disposició dels i les joves un servei d’orientació proper i personalitzat. 

- Millora de la capacitació professional, amb un conjunt de mesures per augmentar les 
probabilitats de que una persona determinada pugui accedir a un lloc de treball concret, 
en un moment donat de la seva vida i en un context socioeconòmic específic. 

- Desenvolupament dels programes de Formació 
- Desenvolupament dels programes d’Ocupació 
- Serveis de creació i suport a les empreses  
- Accions que impulsin la cultura emprenedora als i les joves. 

Objectius: 

- Augmentar i millorar de l’ocupabilitat dels i les joves de Gavà, considerant que l’accés al 
mercat laboral és un requeriment bàsic per a l’emancipació. 

Garantia Juvenil Descripció: 

Un programa impulsat per la Generalitat de Catalunya i promogut per la Unió Europea per tal de 
fer més efectiva la incorporació activa dels i les joves al mercat de treball. El servei es duu a terme 
des de l’Espai Jove La Casa Gran i permet establir els ponts entre la promoció econòmica i el servei 
de joventut. 

El programa Garantia Juvenil planteja una continuïtat, sense la figura d’impulsora, que el 
dinamitzava. Des de la Xarxa Transició Escola Treball, es donarà sortida al programes relacionats 
amb la Garantia Juvenil 

Objectius: 

- Orientar i assessorar als i les joves, per tal de reduir l’atur juvenil i millorar l´ocupabilitat 
oferint mesures de millora de l´ocupabilitat, intermediació, emprenedoria i estímul a la 
contractació dels joves. 
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HABITATGE 

Habitatge jove Descripció: 

Impulsar mesures per promoure l'habitatge digne pels i les joves en el marc de les polítiques 
municipals d’habitatge. 

- Impuls de la borsa d’habitatge de lloguer social. 
- Ajuts per a l’habitatge jove: pagament dels subministraments bàsics de la llar (llum, aigua, 

gas) i ajuts per al pagament del lloguer o hipoteca en situacions de dificultats econòmiques. 
Objectius: 

La seva finalitat és garantir l’emancipació i a l’accés a la plena ciutadania per part dels i les joves de 
la ciutat. 

COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL 

Joves i igualtat Descripció: 

Fomentar unes relacions més justes i igualitàries entre els i les joves, incorporant la perspectiva de 
gènere en la definició de les polítiques públiques, especialment aquelles adreçades als i les joves, 
com a motor de canvi social.  

Elaborar programes específics que permetin reflexionar sobre les relacions dels i les joves i 
transformar-les per ser més justes i igualitàries. Manteniment de programes amb els centres de 
secundària, de manera transversal amb professionals d’igualtat i el servei del SIAD que permetin 
sensibilitzar i transformar actituds amb els i les joves. 

Objectius: 

 Potenciar una igualtat d’oportunitats real entre els i les joves, en tant que accés als recursos, 
a la informació, al desenvolupament personal i a la intervenció en espais de decisió. 
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 Treballar per trencar les desigualtats i les discriminacions per raó de sexe i gènere que es 
puguin produir en l’àmbit personal, familiar, professional i comunitari. 

 

Diversitat sexual i de gènere Descripció: 

Un programa de diversitat sexual i de gènere que permet espais d’acompanyament a joves i defensi 
els drets de les persones LGTBI. 

Objectius: 

- Oferir recursos i informació en relació al procés de construcció de la pròpia identitat de 
gènere. 

- Promoure la visió de la diversitat sexual i de gènere i per a l’eliminació de les desigualtats i 
violències que es deriven de l’orientació sexual i la identitat de gènere. 

Programa inclusió Descripció: 

Incorporació d’una programació inclusiva i respectuosa amb la diversitat funcional, incorporant la 
perspectiva inclusiva en les polítiques juvenils de la ciutat, afavorint nous marcs de convivència i 
generant noves complicitats que afavoreixin l’equitat i la cohesió social. 

Es tindran en compte els conceptes de: 

 Desenvolupar accions i polítiques que incloguin a tothom (amb atenció a la diversitat), 
tenint en compte la diversitat funcional, la diversitat geogràfica, la diversitat cultural, posant 
especial atenció a projectes dirigits a la nova ciutadania. 

 Desenvolupar accions específiques per atendre a necessitats concretes, que no es 
responguin des d’accions generalistes. 

Objectius: 
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Facilitar i contribuir a fer que els i les joves puguin desenvolupar plenament el seu propi projecte 
de vida en igualtat de condicions. 

 

SALUT  

Programa hàbits saludables Descripció: 

Un programa de salut i esport que permeti als i les joves, incorporar hàbits saludables, tant amb 
l’alimentació com amb la pràctica de l’esport. Construir unes accions d’oci saludable amb els 
diferents actors esportius de la ciutat que permetin assolir aquests hàbits saludables entre els i les 
joves. Paral·lelament la creació d’unes accions que permetin incorporar hàbits saludables, 
permetrà acostar als i les joves hàbits en els consums i la nutrició. 

Objectius: 

Apropar als i les joves a l’esport i als hàbits saludables a través de programes que permetin 
garantir aquest coneixement i pràctica esportiva. 

Prevenció conductes de risc Descripció: 

Un programa que ha de permetre la sensibilització als i les joves respecte les conductes de risc en 
els consums de drogues, per tal de proporcionar-los eines i habilitats socials en aspectes 
relacionats amb la seva salut i les conductes de risc, per tal de disminuir els hàbits nocius i 
fomentar els saludables. 

Incorporar accions de formació als centres de secundària i accions de sensibilització en espais 
d’oci. 

Objectius: 
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Prevenir conductes de risc en els consums dels i les joves. 

Assessorar i orientar als i les joves sobre els riscos en el consum de drogues. 

Fomentar els hàbits i l’oci saludable. 

Sexualitat i joves Descripció: 

El programa garanteix un apropament als i les joves a la sexualitat, des d’una perspectiva afectiva, 
una sexualitat sana, que permeti l’adquisició d’hàbits sexualment saludables que previnguin de 
conductes de risc en la població.  

Incorporar accions de formació als centres de secundària i accions de sensibilització en espais 
d’oci. 

Incorporar accions que permetin gaudir d’una sexualitat segura per tal de prevenir malalties 
infeccioses com el SIDA. 

Objectius: 

Promoure una sexualitat segura per tal de prevenir conductes sexuals de risc. 

Assessorar i orientar als i les joves sobre la sexualitat i l’afectivitat. 

CULTURA I OCI 

Programació del cicle festiu 
anual (Carnaval, Festa Major 
de Sant Pere, Castaween...) 

Descripció: Una programació festiva amb la participació i implicació dels i les joves de la ciutat a 
través de les comissions de participació, en el marc del cicle Festiu. 

Objectius: 

Oferir un espai d’oci juvenil en el cicle festiu de la ciutat. 
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Oferir un oci saludable per als i les joves de Gavà. 

Cultura urbana Descripció: Dinamització de les diferents disciplines artístiques urbanes, com el hip hop, el graffiti, 
l’skate, el rap, el freestyle, Streetworkout,... 

Organització de l’Street Fest com a festival de totes aquestes disciplines urbanes, juntament amb la 
comissió de cultura urbana. 

Objectius: 

Donar suport a les diferents disciplines artístiques urbanes, potenciant la seva vessant artística. 

Canalitzar les diferents formes d’expressió artística dels i les joves de la ciutat. 

Circuit musical Descripció: El circuit musical és el conjunt d’accions musicals que es duen a terme en diferents 
espais de la ciutat a través de diferents cicles, com els concerts a l’Espai Jove La Casa Gran i els 
concerts a l’American Lake.  

Reforçar la organització del Phonofestival com el festival de referència musical de Gavà. 

Participar dels diferents esdeveniments de la ciutat. 

Aquest programa es duu a terme amb la col·laboració de la comissió del circuit musical i les escoles 
de música de Gavà. 

Objectius: 

Fomentar la creació artística musical de Gavà. 
Oferir una programació musical a la ciutat. 

Suport a la creació artística Descripció: 

Donar suport a la creació artística i el talent amb la creació d’un festival de música i de talent jove i 
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d’un Mercat d’art jove. 

Objectius: 

Donar la possibilitat als i les joves a acompanyar-los en el procés de creació artística i oferir espais 
de difusió de les seves creacions. 

Arts visuals Descripció: 

Un programa que pretén donar suport als i les artistes locals joves a través de la dinamització de 
l’espai expositiu de l’equipament juvenil. 

Explorar noves formes de suport artístic mitjançant l’adquisició i creació d’un nou espai tecnològic 
per als audiovisuals a l’Espai Jove La Casa Gran. 

Objectius: 

Fomentar la creació artística visual de Gavà. 
Oferir una programació d’arts visuals a la ciutat. 
Oferir un espai de creació visual a l’Espai Jove La Casa Gran. 
Dinamitzar accions artístiques a l’espai públic. 

Carnet Gavà Jove Descripció: 

Un carnet que ofereixi una àmplia oferta de serveis i promocions  pels i les joves de Gavà, tant des 
d’un punt de vista municipal, amb els serveis dels que disposa l’Ajuntament i per una altra banda, 
des del punt de vista dels proveïdors privats, els que vulguin col·laborar en la campanya dels 
Carnet Jove de Gavà. 

Objectius: 

Donar suport als i les joves de la ciutat per tal d’accedir a la plena ciutadania, coneixent i utilitzant 
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els serveis i col·lectius de la ciutat.  

Programació d’estiu 

 

Descripció: 

Una programació amb mirada jove per al mes de juliol a la ciutat de Gavà. Activitats organitzades 
des de les diferents comissions de joves. 

Objectius: 

Oferir unes activitats d’oci per als i les joves de la ciutat. 
Fomentar la participació juvenil, mitjançant les comissions de joves sectorials. 

INFORMACIÓ I SERVEIS D’ASSESSORAMENT 

Mobilitat internacional Descripció: 

Programa de mobilitat internacional que permeti als i les joves de la ciutat tenir les eines per 
gaudir d’una experiència internacional. L’Assessoria de mobilitat internacional són especialitzada 
en temes de mobilitat envers els estudis i el treball, principalment per a joves. 

Altres serveis com el SVE o els intercanvis juvenils, han de permetre que els i les joves visquin una 
experiència internacional. 

Objectius: 

Oferir les eines i els recursos als i les joves per poder gaudir d’experiències internacionals. 
Conèixer altres realitats i altres idiomes 

Xarxes socials Descripció: 

Les xarxes socials com canal bidireccional d’informació per a joves, per tal d’interactuar-hi. Es 
vincularà algun espai de debat per a joves a les xarxes, on es pugui demanar informació, propostes 
i debats. 
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Objectius: 

Donar la possibilitat virtual d’acostar els serveis juvenils als i les joves. 

 

Pàgina web Descripció: 

Espai informatiu que pretén desenvolupar les diferents accions d’interès juvenil. 

Objectius: 

Informar, rebre, comunicar i organitzar de les accions adreçades a joves de la ciutat. 

Catàleg de recursos juvenils Descripció: 

Un catàleg virtual amb tots els serveis i recursos juvenils. 

Objectius: 

Oferir als i les joves els diferents recursos juvenils que els oferta la seva ciutat. 
Adquirir informació dels espais amb recursos juvenils de la ciutat. 

PARTICIPACIÓ  

Fòrum jove Descripció: 

Un espai de participació de joves de diferents espais i sectors, que aglutini diferents perfils de 
joves, que permeti contrastar les polítiques de joventut aplicades a la ciutat de Gavà. Un espai de 
participació que pugui garantir el dret de la gent jove a estar informada, el dret a ser consultada 
sobre les polítiques juvenils que es realitzen al municipi, així com el dret a prendre part en . 

Objectius: 
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Implementar un espai on els i les joves de Gavà puguin mantenir-se informats/des sobre totes 
aquelles activitats i recursos disponibles al municipi, a través de canals adequats.  

Escoltar aportacions, necessitats, inquietuds als i les joves de Gavà. 
Apropar l’administració pública als i les joves de la ciutat i fer-los partícips del que succeeix a Gavà. 

Comissions de joves 
sectorials 

Descripció: 

Les comissions són uns espais sectorials que permeten treballar amb els i les joves mitjançant 
aquest espai de participació. 

Les comissions que es duen a terme són: circuit musical, comissió cultura urbana, comissió LGTBI, 
comissió Castaween, comissió de dj’s, comissió tecnològica,... 

Objectius: 

Oferir espais no formals per la participació juvenil. 
Garantir la participació real de la formació duta a terme fins ara. 
 

Junts fem barri Descripció: 

El projecte Junts fem barri té diferents punts de millora, per una banda la qüestió de la millora de 
l’espai públic, i en segon lloc la promoció de projectes concrets, promovent un procés participatiu 
en el que es decideixen els projectes d’interès juvenil. 

Seguiment de les actuacions derivades de les propostes fetes des de col·lectius de joves del 
municipi: la millora i l’ampliació de les pistes d’skate del parc del Calamot, la instal·lació d'un parc 
d’Street Workout i, la instal·lació també de murs lliures per a graffitis/art urbà. 

Objectius: 

Oferir als i les joves espais, dissenyats i elaborats per tal de garantir la petjada jove a l’Espai Públic. 
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Associacions juvenils Descripció: 

Suport a les entitats i associacions juvenils. Cal remarcar el suport a les entitats o col·lectius que no 
estan associats, com  a la introducció del nou concepte de participació. 

Objectius: 

Donar suport a les entitats i col·lectius juvenils de la ciutat de Gavà. 

Participació juvenil Descripció: 

Desenvolupar un seguit de programes que permetin als i les joves conèixer i implicar-se en el món 
associatiu de la ciutat. Reforçar programes als centres de secundària que pretenen realitzar un 
servei comunitari a través de l’aprenentatge-servei. Des d’aquest àmbit es reforçaria el 
coneixement d’entitats de la ciutat com les Associacions de veïns, entitats culturals, juvenils o 
socials. 

Un altre àmbit a reforçar és la implicació dels i les joves a espais de participació de la ciutat, com el 
Consell Escolar Municipal. 

Objectius: 

Reforçar i dinamitzar la participació juvenil en entitats i associacions de la ciutat. 

Millorar la implicació dels i les joves en els espais de participació de la ciutat. 
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13. Temporalització 
Presentem a continuació una aproximació a la temporalització de les principals actuacions recollides als programes del Pla Local de 
Joventut. Aquesta primera taula, mostra una planificació general, de com s’ha desenvolupat el propi procés de redacció del Pla Local i 
com s’establiran els “tempos” de cada fase del mateix. 

La segona taula, mostra més detalladament quan es desenvoluparan les diverses actuacions dels programes presentats anteriorment. 

 
Fase/ Any 17 1T 2T 3T 4T 18 1T 2T 3T 4T 19 1T 2T 3T 4T 20-

21 
1T 2T 3T 4T 

Planificació  x                   
Diagnosi  x x                  
Disseny    x                 
Tancament    x                 
Implementació     x  x x x x  x x x x  x x x x 
Seguiment     x     x     x     x 
Avaluació                     
   Procés de redacció    x                 
   Continuada     x  x x x x  x x x x  x x x x 
   Anual     x     x     x     x 
   Final                    x 
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Temporalització dels programes del PLJ 2018-2021: 
 2018 2019 2020 2021 
 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 
ESPAI JOVE LA CASA GRAN                 
EJLCG – Centre de recursos i informació 
per a joves 

x x x x x x x x x x x x x x x x 

EDUCACIÓ                 
Xarxa Transició Escola – Treball     x x x x x x x x x x x x 
Guia Educativa x x x x x x x x x x x x x x x x 
PIDCES x x x x x x x x x x x x x x x x 
PIJ – EJ La Casa Gran x x x x x x x x x x x x x x x x 
Educ@cció – orientació acadèmica      x    x    x   
Aules d’estudi nocturn x x x x x x x x x x x x x x x x 
Beques de transport estudiants  x x x x x x x x x x x x x x x 
TREBALL                 
Estratègia d’ocupació Juvenil de Gavà   x x x x x x x x x x x x x x 
Garantia Juvenil x                
HABITATGE                 
Habitatge jove     x x x x x x x x x x x x 
COHESIÓ SOCIAL I TERRITORIAL                 
Joves i Igualtat x x x x x x x x x x x x x x x x 
Diversitat sexual x x x x x x x x x x x x x x x x 
Programa Inclusió x x x x x x x x x x x x x x x x 
SALUT                 
Programa Hàbits saludables  x x x x x x x x x x x x x x x 
Prevenció conductes de risc x x x x x x x x x x x x x x x x 
Sexualitat i joves x x x x x x x x x x x x x x x x 
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CULTURA I OCI                 
Programació cicle festiu anual x x x x x x x x x x x x x x x x 
Cultura urbana x x x x x x x x x x x x x x x x 
Circuit Musical x x x x x x x x x x x x x x x x 
Suport a la creació artística x x x x x x x x x x x x x x x x 
Arts visuals x x x x x x x x x x x x x x x x 
Carnet Jove de Gavà – Pack Jove  x x x x x x x x x x x x x x x 
“A Gavà, al juliol no parem!”  x    x    x    x   
INFORMACIÓ I SERVEIS 
D’ASSESSORAMENT 

                

Mobilitat internacional x x x x x x x x x x x x x x x x 
Xarxes socials x x x x x x x x x x x x x x x x 
Pàgina web x x x x x x x x x x x x x x x x 
Catàleg de recursos juvenils x x x x x x x x x x x x x x x x 
PARTICIPACIÓ                 
Fòrum jove x x x x x x x x x x x x x x x x 
Comissions sectorials de joves  x x x x x x x x x x x x x x x x 
Junts Fem Barri x x x x x x x x x x x x x x x x 
Associacions juvenils x x x x x x x x x x x x x x x x 
Participació juvenil   x x x x x x x x x x x x x x 
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14. Pressupost 
 

El pressupost previst per al Departament de Joventut per l’any 2018 és el següent: 

 
EIX Pressupost 2018 
ESPAI JOVE LA CASA GRAN 111.190 € 
AULES D’ESTUDI NOCTURN 15.000 € 
DINAMITZACIÓ JUVENIL 45.000 € 
BEQUES TRANSPORT JOVES 30.000 € 
APORTACIÓ CONSELL COMARCAL BAIX LLOBREGAT – 
ASSESSORIA MOBILITAT INTERNACIONAL 

2.458 € 

SUBVENCIONS ENTITATS JUVENILS 19.000 € 
TOTAL 222.648 € 
 

De totes maneres cal destacar que les polítiques de joventut són transversals i 
diversos departaments i àmbits de l’Ajuntament (promoció econòmica, habitatge, 
cultura, participació, educació, igualtat, ciutadania o esports) dirigeixen les seves 
polítiques a les persones joves de la ciutat. 
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AVALUACIÓ 
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15. Mecanismes d’avaluació 
 

15.1. Introducció 

 

Garantir una correcta avaluació del Pla ha estat una de les prioritats de l'equip, 
motiu pel qual s'han esmerçat molts esforços per tal de definir al detall els diversos 
mecanismes d'avaluació, així com els criteris i indicadors que han de permetre fer 
un bon seguiment dels resultats. 

Així doncs s'han previst diversos òrgans i espais d’avaluació i seguiment que tenen 
com a objectiu garantir que el Pla es desenvolupa segons els criteris i terminis 
previstos. Alhora que ha de permetre ajustar-se a les necessitats canviants i 
assentar les bases dels futurs Plans Locals. 

Presenten a continuació els espais previstos. 

 

 

15.2. Avaluació continuada 

 

Descripció 

L’avaluació continuada té l’objectiu de recollir la valoració de tècnics i tècniques, i 
usuaris i usuàries cadascuna de les actuacions dels programes per tal d'introduir 
canvis, ajustos o millores en el seu desplegament, si es considera adient. 

Alhora les valoracions recollides seran d'utilitat per tal de disposar d'informació 
per l'avaluació anual i final. 

 

Agents implicats/des 

- Els i les participants a les activitats. 

- Organitzadors/es, en el cas que l’activitat no sigui pròpia de la regidoria de 
Joventut. 

- L’equip de la regidoria de Joventut, com a responsable del desplegament. 

 

Temporalització 

La valoració de les activitats per part dels i les agents implicats/des es realitzarà al 
finalitzar les activitats. 

Aquesta temporalització es pot veure modificada si els i les diferents agents 
implicats/des així ho consideren necessari. 
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Metodologia 

- En el cas de les activitats s’elaborarà una fitxa estàndard que es repartirà als i les 
participants. Els organitzadors i organitzadores també disposaran d’una fitxa per 
poder, sota el seu criteri, fer arribar la seva opinió o valoració. 

- La regidoria de Joventut també disposarà d’una fitxa estàndard per valorar tant 
les activitats com les actuacions que es desenvolupin. 

- El resultat del buidatge de les fitxes es treballarà a les reunions que l'equip 
celebri periòdicament (una cada mes a ser possible, mínim una al trimestre). 

 

 

15.3. Avaluació anual 

 

Descripció: 

S’elaborarà a finals de cada any natural i té com a objectiu valorar el funcionament 
dels programes, així com el resultat de l’avaluació continuada. D’altra banda, serà 
el moment de revisar, amb certa perspectiva, el desplegament del PLJ, passat i 
futur, així com l’adequació de les actuacions als objectius. 

 

Agents implicats/des: 

- Polítics/ques: regidor o regidora de Joventut, així com aquells regidors o 
regidores l’àmbit dels quals, hagi tingut un paper destacat en les actuacions 
recollides. 

- Equip de la regidoria de Joventut i altres professionals que hagin tingut un paper 
destacat en les actuacions dels programes. 

- Persones de serveis o organismes externs a l’Ajuntament, si és el cas. 

- Representants del col·lectiu jove i/o de les entitats juvenils, si és el cas. 

 

Temporalització 

Al mes de desembre de cada any amb el Pla en vigència. A excepció de l’any 2021 
que es celebrà al mes d’octubre, abans de la sessió d’avaluació final. 

 

Metodologia 

L’objectiu de l’avaluació anual és analitzar amb certa perspectiva l’evolució del 
desplegament del PLJ en funció dels objectius establerts. Per fer-ho possible es 
realitzaran sessions de treball amb els i les diversos/es agents esmentats/des. 

Caldrà disposar dels resultats de les avaluacions continuades. 
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15.4. Avaluació final 

 

Descripció 

Es celebrarà a final del període de vigència de l’actual PLJ. Té com a objectiu 
valorar el desplegament dels programes i dels conjunt del PLJ. 

El resultat de l’avaluació ha de ser útil per afrontar el següent PLJ i, per tant, 
aportar aquells canvis i millores que s'hagin considerat necessaris. 

 

Agents implicats/des 

- Polítics/ques: regidor o regidora de Joventut, així com aquells regidors o 
regidores l’àmbit dels quals, hagi tingut un paper destacat en les actuacions 
recollides. 

- Equip de la regidoria de Joventut i altres professionals que hagin tingut un paper 
destacat en les actuacions dels programes. 

- Persones de serveis o organismes externs a l’Ajuntament, si és el cas. 

- Representants del col·lectiu jove i/o de les entitats juvenils, si és el cas. 

 

Temporalització 

L’últim trimestre de 2021. 

 

Metodologia 

L’objectiu de l’avaluació final és analitzar el grau de compliment i d’adequació del 
PLJ, per tant caldrà disposar del resultat de les avaluacions continuades i anuals. 

Per fer-ho possible es realitzaran sessions de treball amb els diversos i diverses 
agents esmentats. 

A diferència de les anteriors avaluacions, cal prendre una clara consciència de visió 
de futur, doncs el resultat de l’avaluació final, ha de determinar en bona mesura 
l’elaboració del següent PLJ. 
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TANCAMENT 
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16. Tancament 
 

La regidoria de joventut de l'Ajuntament de Gavà fa anys que treballa per el 
col·lectiu jove. El Pla Local de Joventut 2018-2021 representa un pas més en 
l'evolució de les polítiques de joventut, però també un petit punt i apart en el seu 
plantejament. La nova realitat socioeconòmica ho requereix. 

La diagnosi ha posat sobre la taula la realitat d’un col·lectiu, i el PLJ vol donar 
resposta a les necessitats detectades, i ho fa donant prioritat a la participació i 
implicació del col·lectiu jove vers les polítiques de joventut, alhora que prioritzant 
també el seu paper de referència envers els i les joves i treballant les polítiques 
d'emancipació. És aquest doncs el punt de partida de les noves polítiques de 
joventut de l'Ajuntament de Gavà. 

 

El retorn i la difusió del PLJ 

Tal i com queda recollit en el propi PLJ el procés d'elaboració requereix en última 
instància del retorn de la informació a totes les persones implicades -joves 
associats/des, joves a títol individual, tècnics i tècniques, i polítics i polítiques- així 
com a la resta de la ciutadania, especialment al col·lectiu jove. 

Durant el procés d’elaboració i mentre es tancaven les etapes corresponents a 
l’elaboració del Pla, s’ha anat lliurant els documents a l’equip tècnic que ha 
participat del procés, permetent correccions, noves incorporacions d’informació... 
fins a obtenir un document consensuat. 

Un cop tancat el Pla s'engegaran les següents actuacions per a donar a conèixer el 
PLJ i les propostes que acull: 

- Presentació del PLJ dins el marc de les activitats que es programaran a partir 
de 2018. 

- Enviament d’exemplars del document a totes les persones que han participat 
en l’elaboració del Pla i a les persones que hauran d’aplicar-lo. 

- Difusió del PLJ d’una forma entenedora a través dels canals propis de 
l’Ajuntament de Gavà i els específics de la regidoria de Joventut. 

Més enllà de procurar donar a conèixer el PLJ a tota la població amb especial 
atenció als professionals implicats i al jovent del poble, un aspecte molt important 
és poder continuar treballant amb els i les joves que s’han implicat en l’elaboració 
de la política pública. Per a fer-ho, l’equip de joventut contactarà amb les persones 
participants i es mirarà la millor opció per mantenir el contacte amb cadascuna 
d’elles. 

 

 

 

 



  Pla Local de Joventut 2018-2021 

 142 

16.1. Avaluació de les persones participants 

 

Més enllà de procurar fer el retorn a través dels documents elaborats, és important 
conèixer les opinions de les persones participants en l’elaboració del Pla: com han 
vist el procés, com el valoren... És per això que es recomana fer arribar un 
qüestionari per valorar tot el procés i així obtenir una visió global per si cal 
millorar quelcom en un futur PLJ. 

 

El seguiment 

El procés d'elaboració del PLJ ha implicat una sèrie de persones i ha creat sinèrgies 
que val la pena aprofitar i dotar de continuïtat. Alhora, caldrà fer seguiment i anar 
analitzant com es va desenvolupant el PLJ d’una forma més o menys regular. 

És per aquest motiu que més enllà de les reunions establertes entre l’equip de 
joventut i les reunions de treball amb les àrees implicades per desenvolupar 
actuacions concretes, es farà una reunió de seguiment anual, per tal de revisar 
l’execució del PLJ i establir prioritats i correccions de cara el següent any. El Pla 
Local de Joventut de Gavà 2018-2021 és un document viu i atent a la realitat.  

Es realitzarà un balanç anual per la valoració de l’efectivitat del pla amb els partits 
polítics i comprovar si es compleixen els objectius. 

Aquesta reunió caldrà realitzar-la entre l’equip de joventut, experts/es i jovent. 

 

 

16.2. Consideracions finals 

 

L’elaboració del Pla Local de Joventut de Gavà 2018-2021 no ha servit únicament 
per elaborar una política pública d’utilitat per a quatre anys sinó que també ha 
servit de molt més. Ha permès analitzar les polítiques de joventut realitzades fins 
al moment, analitzar-les i adequar-les a les necessitats i prioritats definides al llarg 
del procés. 

El PLJ ha de ser una eina de treball que dirigeixi l’Ajuntament de Gavà cap a bon 
camí i cap a l’obtenció dels objectius plantejats i dels resultats definits. 

És per això que s’espera que d’aquí quatre anys, els esforços de centralitzar la 
Regidoria en un equipament serveixin per millorar l’atenció i la resolució de les 
necessitats del jovent abastant totes les àrees temàtiques d’interès. S’espera que la 
regidoria de Joventut sigui de referència entre la gent jove del poble i una veritable 
eina d’utilitat amb incidència per a transformar la trajectòria vital del jovent del 
Baix Llobregat. La voluntat rau en poder tenir contacte i treballar amb més jovent 
del poble i més divers, arribant a les franges d’edat més elevades i al col·lectiu 
femení, per tal de poder treballar de veritat, amb tota la població jove de Gavà. 


