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1. Justificació  
 

El Pla Local d’Infància i Adolescència de de Begues (PLIA) ha estat impulsat per l’Ajuntament de Begues 

amb el suport de la Diputació de Barcelona. Té per objectiu conèixer la realitat de la infància i 

l’adolescència al municipi -franja 0 a 18 anys- i identificar les seves necessitats per tal de contribuir a la 

planificació de les polítiques locals adreçades a aquesta franja d’edat.  

 

El context normatiu en el que s’emmarca el Pla és, d’una banda, la Convenció dels Drets dels Infants 

aprovada per les Nacions Unides l’any 1989, on s’estableixen els principis bàsics que han de seguir les 

polítiques d’infància i adolescència; i, d’altra banda, la llei 14/2010 dels Drets i les oportunitats en la 

infància i l’adolescència, on s’estableix que “les administracions públiques han d’exercir les funcions i 

les competències de promoció, d’atenció i de protecció dels drets dels infants i dels adolescents, alhora 

que en faciliten els canals de participació adequats”.   

 

  



5  

  

2. Metodologia  
 

El PLIA neix d’un procés de diagnosi on es desgrana la realitat de la infància i l’adolescència al municipi 

des d’una mirada integral que ha tingut en compte dades estadístiques i també les visions dels agents 

implicats. 

La diagnosi i la seva elaboració s’ha dividit en 3 parts: 

- En primer lloc, el Mapa sociodemogràfic, on s’ha fet un recull de dades estadístiques de 

població, posant el focus a la franja 0-18 anys. Les dades s’han tret de les plataformes Idescat, 

l’Observatori del Baix Llobregat, el programa HERMES de la Diputació de Barcelona i també 

de dades que ha facilitat l’Ajuntament de Begues 

 

- En segon lloc, el Mapa de recursos, on es recullen en detall tots els recursos adreçats a la 

infància, ‘adolescència i les famílies al municipi tals com serveis, programes i projectes, entitats 

i associacions. S’ha detallat la titularitat del recurs, la franja d’edat a qui va adreçat, un breu 

resum i un enllaç al web o al blog.  

 

- En tercer lloc, i finalment, el Mapa de visions, on s’han fet 5 tallers participatius amb els agents 

relacionats amb la infància i l’adolescència al municipi i també amb els propis infants i 

adolescents. Han identificat, segons les seves visions i des dels seus punts de vista, els punts 

forts i les debilitats d’aquesta franja d’edat a Begues, i han elaborat propostes de millora en 

aquest sentit. Per obtenir un alt nivell de representativitat, s’han realitzat 3 enquestes: una 

adreçada als infants, una als adolescents i una a les famílies. 
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Tota aquesta informació s’ha recollit en un informe de Diagnosi sobre la Infància i l’Adolescència a 

Begues. També es poden consultar els 3 mapes per separat, tal com s’ha indicat a les notes a peu de 

pàgina. A partir d’aquí, s’han detectat 3 eixos estratègics que han donat lloc a 9 objectius específics o 

línies estratègiques i un total de 44 accions a portar a terme els propers anys al municipi, això és, el 

propi Pla Local d’Infància i Adolescència.  

La gestió i el seguiment de l’elaboració del PLIA l’ha realitzat el Grup Motor del projecte, format per 

representants de les àrees d’Educació, Joventut i Serveis Socials de l’Ajuntament.  
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3. Principis bàsics  
 

El PLIA es fonamenta en tres principis bàsics: transversalitat i treball en xarxa, flexibilitat i adaptabilitat 

i avaluació continuada.   

  

 

  

  

1. Transversalitat i treball en xarxa: implica la necessitat de treballar de manera coordinada entre 

les àrees de l’administració local i els agents del territori implicats en el benestar infantil i adolescent, 

promovent un intercanvi fluït d’informació i un treball conjunt entre diferents serveis per donar una 

resposta integral a les necessitats d’infants, adolescents i famílies.   

2. Flexibilitat i adaptabilitat: comporta mantenir un exercici constant de planificació i definició 

d’objectius i actuacions adaptant el Pla a les noves necessitats i situacions socials i econòmiques 

emergents.     

3. Avaluació continuada: porta a reflexionar sobre l’impacte de les actuacions municipals en l’àmbit 

de la infància i l’adolescència, recollint informació de manera sistemàtica sobre l’execució de les 

actuacions previstes i planificant les polítiques públiques en base a l’anàlisi de dades objectives.  

  

  

Transversalitat i  

treball en xarxa 

Flexibilitat i  

adaptabilitat 

Avaluació  

continuada 
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4. Eixos estratègics  

 

El PLIA de Begues s’ha estructurat en 3 eixos estratègics i 9 línies d’actuació. Consta d’un total de 

44 accions, de les quals 12 són accions de continuïtat, remarcant la importància de continuar amb les 

accions que funcionen; 13 són accions d’ampliació, és a dir de millora o replantejament del que s’està 

fent; i 19 són accions noves, és a dir que cal iniciar. 

A continuació es concreta, en primer lloc, els eixos estratègics i la seva definició i, posteriorment, les 

línies d’actuació i les accions específiques associades a cada eix.  

▪ Eix 1. Espai públic i mobilitat: l’espai natural de Begues és un dels elements més ben valorats 

del poble tant per adults com pels propis infants i adolescents, i la seva preservació i manteniment són 

clau per un benestar i una convivència agradables. Si bé és important un manteniment constant per 

part de l’ajuntament, cal també que es faci un treball d’educació en la sostenibilitat i el civisme a tot 

l’espai públic, però especialment a les zones verdes. D’altra banda, el gran tema d’aquest àmbit és el 

transport públic, el qual no cobreix els caps de setmana i les nits. Aquest eix s’ha plasmat en el següent 

objectiu: Garantir un espai públic agradable i acollidor per grans i petits i on tothom hi tingui lloc. Posar 

un especial èmfasi en la sensibilitat ambiental i el civisme, treballant pel respecte i la convivència als 

espais d’ús compartit 

 

▪ Eix 2: Educació, cultura i esports: l’oferta d’educació reglada obligatòria es valora en general 

positivament, ja que Begues disposa d’oferta pública i concertada des de l’educació infantil fins a 4t 

d’ESO. S’ha detectat la necessitat de més professionals a l’escola per a l’acompanyament d’infants 

amb necessitats educatives especials, suport psicològic, educadors socials...així com professionals per 

fer xerrades i tallers als centres educatius.  

Pel que fa a l’educació fora de l’escola, és a dir l’educació en el lleure i l’activitat esportiva, es valora el 

teixit associatiu i el centre cívic com a receptors principals del lleure educatiu del municipi. Cal, però, 

ampliar l’oferta per adolescents i famílies i fomentar la participació dels més joves, doncs no estan 

representants per cap òrgan consultiu ni associació com el Consell d’Infants. Aquest eix s’ha plantejat 

el següent objectiu: Potenciar una educació de qualitat tant dins com fora de l’escola, inclusiva i amb 

una oferta cultural, esportiva i de lleure constant i variada per tothom. Alhora, fomentar la participació 

d’infants i joves i fer-los partícips d’allò que els afecta 

 

▪ Eix 3: Salut i infància i adolescència en risc: el servei de salut es tracta d’una competència 

que s’escapa del nivell local i que, per tant, les necessitats i els canvis al respecte difícilment poden 

tenir resposta en aquest nivell. A l’àmbit municipal, d’una banda el Pla d’Addiccions és referent al 

poble en matèria de salut i, d’altra banda, es percep la necessitat de treballar la salut a l’escola d’una 

manera atractiva i eficaç per infants i adolescents, amb una important atenció a l’educació sexual. 

Finalment, pel que fa a la infància i l’adolescència en situació de vulnerabilitat, en general es valora 

positivament la incidència i la cobertura a Begues. Tot i això, hi ha la necessitat de més suport 



9  

  

psicològic i de reforç escolar als centres educatius i per l’alumnat amb necessitats educatives 

especials, així com més beques d’alimentació i lleure educatiu. Aquest eix s’identifica amb el següent 

objectiu general: Treballar per una bona qualitat de vida dels infants i adolescents de Begues i les 

seves famílies, posant atenció i suport a situacions de vulnerabilitat, així com treballant la prevenció 

i l’atenció de la salut 

 

La següent matriu de planificació mostra les línies d’actuació i les accions associades respecte cada 

eix. Per a cada acció s’indica la tipologia d’acció: accions de continuïtat (C), accions d’ampliació, reforç 

o  millora (A) i accions que cal iniciar (I). S’han senyalitzat també les accions prioritàries establides pel 

Grup Motor del pla: 
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Eix 1. Espai públic i mobilitat 

 

Objectiu 

Garantir un espai públic agradable i acollidor per grans i petits i on tothom hi tingui lloc. Posar 

un especial èmfasi en la sensibilitat ambiental i el civisme, treballant pel respecte i la 

convivència als espais d’ús compartit  

 

Línies d’actuació 

E1A1. Vetllar per un espai públic que tingui en compte les necessitats dels infants, els 

adolescents i les famílies del poble  

E1A2. Garantir una mobilitat interna i externa eficient i segura 

 

Accions Prioritat 

E1A1 Vetllar per un espai públic que tingui en compte les necessitats dels 

infants, els adolescents i les famílies del poble  
 

C 

Continuar treballant pel bon manteniment dels espais d'ús públic del poble 

(neteja i substitució d'elements antics com parcs i bancs) tenint en compte 

les necessitats d’infants i adolescents 

Alta 

C 

Mantenir les zones verdes netes i en bon estat, especialment de l'entorn del 

poble (boscos i camins) garantint un entorn net i agradable per als infants i 

adolescents 

 

A 
Ampliar accions de sensibilització com la incorporació de cartells del Consell 

d’Infants als parcs i zones verdes 
 

A 

Incorporar agents cívics i/o educadors de carrer mitjançant plans d’ocupació 

que vetllin pel bon ús de l’espai públic, especialment entre els adolescents i 

joves 

Alta 

I 
Incorporar elements inclusius als parcs i a l’espai públic en general per 

infants amb mobilitat reduïda  
 

I 
Habilitar parets del poble i dels voltants per fer-hi graffitis i pintades, com per 

exemple als túnels 
 

I 

Ampliar els espais a l'aire lliure per pre-adolescents i adolescents com s'ha 

fet amb l'skate park: incorporar elements als parcs i places, com ara un 

rocòdrom, taules de ping-pong, cistelles de bàsquet, xarxa de voleibol, 

tirolines, zones de pícnic, circuits esportius... 

Alta 

 
E1A2 Garantir una mobilitat interna i externa eficient i segura tant pel que fa 

al transport públic com al privat 

 

C Continuar treballant per la seguretat viària als centres educatius mitjançant  
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els tallers que imparteix l’ajuntament   

A Ampliar els espais de "petó i adeu" als centres educatius  

A 
Mantenir en bon estat els camins escolars, fomentar-los perquè se’n faci més 

ús i valorar la seva ampliació 
 

A 
Millorar el carril bici: manteniment de les marques i del bon estat de la 

carretera i valorar la seva ampliació fins al col·legi Sant Lluís i el poliesportiu 
 

A 

Revisar les zones perilloses o poc segures tals com voreres en mal estat, 

zones sense voreres, velocitat de les vies...especialment en espais d'ús de 

la població infantil i adolescent 

Alta 

A Ampliar l’horari de l’autobus a les nits i els caps de setmana  Alta 

I Valorar la millora de la zona d'aparcament del col·legi Sant Lluís  

I 
Fer accions de sensibilització dels camins escolars per fomentar-ne l'ús, com 

ara mitjançant punts de recollida amb els agents cívics 
 

I 
Valorar la incorporació d'un sistema de bicicletes elèctriques municipals en 

coordinació amb l'Àrea Metropolitana 
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Eix 2. Educació, cultura i esports 

 

Objectiu 
Potenciar una educació de qualitat tant dins com fora de l’escola, inclusiva i amb una oferta 

cultural, esportiva i de lleure constant i variada per tothom. Alhora, fomentar la participació 

d’infants i joves i fer-los partícips d’allò que els afecta 

 

Línies d’actuació 

E2A1. Promoure la cultura de la participació entre infants i adolescents  

E2A2. Fomentar les activitats culturals i de lleure educatiu per infants, adolescents i famílies 

E2A3. Promoure la pràctica esportiva al municipi i vetllar perquè els adolescents no abandonin 

l’activitat esportiva  

E2A4. Vetllar per una oferta d’educació reglada de qualitat que garanteixi el seguiment i 

l’atenció dels infants i adolescents escolaritzats al poble 

 
Accions Prioritat 

E2A1 Promoure la cultura de la participació entre infants i adolescents  

C 
Continuar vetllant pel bon funcionament del Consell d'Infants i garantir la 

representativitat de tots els infants del poble 

 

I 
Impulsar un Consell d'Adolescents amb representants dels centres educatius 

de secundària per donar continuïtat al Consell d'Infants 
Alta 

I Fomentar la participació dels adolescents a les entitats de Begues  

E2A2 Fomentar les activitats culturals i de lleure educatiu per infants, 

adolescents i famílies 

 

C 
Mantenir el Centre Cívic com a espai de referència de les activitats culturals 

del poble 
 

C 
Continuar implementant i treballant el Pla de Joventut com a marc de 

referència de les accions adreçades als joves de Begues 
 

C 

Potenciar les xarxes socials com a canals d'informació per fer arribar als 

adolescents i joves l'oferta de recursos, serveis i activitats adreçats a ells i 

elles 

 

A 

Ampliar la programació de les activitats culturals del Centre Cívic: ampliar les 

projeccions del cinema, especialment per adolescents i joves, i també l’oferta 

de teatre familiar 

Alta 
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I 

Dissenyar un espai de trobada obert a tots els adolescents del poble on 

puguin passar el temps lliure durant les tardes, els caps de setmana i les 

vacances 

Alta 

I 

Garantir que les famílies coneguin les entitats del poble i les activitats que 

ofereixen: fer més difusió de la Mostra d’Entitats i elaborar un catàleg online 

i/o en paper amb totes les entitats que ofereixin activitats per infants, 

adolescents i famílies  

 

I 

Ajustar les activitats de lleure municipals perquè hi puguin participar infants 

amb discapacitat i mobilitat reduïda 

 

E2A3 Promoure la pràctica esportiva al municipi i vetllar perquè els 

adolescents no abandonin l’activitat esportiva 

 

C 
Continuar amb l'àmplia oferta i varietat d'activitat esportiva per adolescents i 

joves i amb el foment de l'esport d'equip 

 

A 

Fomentar l'esport a l'aire lliure aprofitant l'entorn natural del poble. Mantenir 

les màquines per fer esport als parcs, continuar donant suport a les 

Olimpíades del Casino, organitzar curses i sortides a l'aire lliure, 

campionats... 

 

I 

Implementar noves estratègies per fomentar la continuïtat de la pràctica 

esportiva entre els adolescents, especialment les noies: vincular l'esport a 

l'institut, seccions femenines en els equips esportius... 

Alta 

I 

Incorporar l’aprenentatge de valors educatius en la pràctica de l’esport al 

municipi 

 

E2A4 Vetllar per una oferta d’educació reglada de qualitat que garanteixi el 

seguiment i l’atenció dels infants i adolescents escolaritzats al poble 

 

A 
Mantenir i fomentar la participació a l’Espai de Debat Educatiu com a punt de 

trobada dels professionals del municipi relacionats amb l’educació 
 

A 
Ampliar l'acompanyament a infants amb necessitats educatives especials als 

centres educatius 
Alta 

I 
Garantir el seguiment i l’atenció als joves després de l’ESO: implementar 

programes d'assessorament per la transició a l’educació post-obligatòria i al 

mercat laboral a la franja de 16 a 18 anys 

Alta 

I Valorar la rebaixa de la quota de la llar d'infants de Begues  
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Eix 3. Salut i infància i adolescència en risc  

Objectiu 

Treballar per una bona qualitat de vida dels infants i adolescents de Begues i les seves 

famílies, posant atenció i suport a situacions de vulnerabilitat, així com treballant la prevenció i 

l’atenció de la salut 

 

Línies d’actuació 

E3A1. Potenciar l'atenció a la salut en la infància i l'adolescència posant èmfasi en el treball 

preventiu 

E3A2. Fomentar l'educació per la salut als centres educatius amb la implicació de la comunitat 

educativa 

E3A3. Garantir el seguiment i l'atenció de tots els infants en situació de vulnerabilitat i les seves 

famílies 

 
Accions Prioritat 

E3A1 Potenciar l'atenció a la salut en la infància i l'adolescència posant 

èmfasi en el treball preventiu 

 

C Continuar amb la implementació i el seguiment del Pla d'Addiccions  Alta 

I 

Fomentar la formació de prevenció i promoció de la salut a professorat i 

professionals que treballen amb infants i adolescents en el temps lliure 

(extraescolars, especialment esportives, casals d'estiu, monitors de 

menjador) 

 

E3A2 Fomentar l'educació per la salut als centres educatius amb la 

implicació de la       comunitat educativa 

 

C 
Continuar implementant els tallers antibullying als centres educatius per part 

de l’ajuntament 

 

A 

Mantenir el programa “Salut i escola” i valorar l’ampliació del servei de 

consulta oberta fora dels instituts (com al Cactus o al CAP, per exemple)  

perquè tots els adolescents puguin fer consultes sobre diferents temes 

relacionats amb la salut 

 

A 
Repensar els tallers de promoció de la salut (alimentació i hàbits saludables, 

prevenció d'addiccions) que s’ofereixen als instituts: cercar noves eines 
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metodològiques per treballar aquests temes amb l’alumnat de manera més 

atractiva 

A 
Ampliar l’educació afectivo-sexual als centres educatius: xerrades i tallers a 

secundària i tallers amb les famílies a primària 
Alta 

A 
Enfortir els programes de salut emocional als centres educatius de primària 

i secundària amb infants, adolescents i també professorat 
Alta 

E3A3 Garantir el seguiment i l'atenció de tots els infants en situació de 

vulnerabilitat i les seves famílies 

 

C 
Mantenir les comissions d’infància en risc a tots els centres escolars del 

municipi 

 

A 
Ampliar les ajudes a infants en situació vulnerable perquè tinguin cobertes 

les despeses escolars: menjador, transport, sortides i material 

 

A 
Ampliar les ajudes de lleure extraescolar (esports, musica i altres) per infants 

que no puguin accedir-hi econòmicament  

 

I 

Prevenir l’absentisme escolar mitjançant l’elaboració d’un Pla Local 

d'Absentisme 
Alta 

 



 

   

   

  

  

   

  

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

    


