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1-PRESENTACIÓ  
 
 
L’Ajuntament de Begues, a través de la regidoria de joventut, ha impulsat l’elaboració d’un 

anàlisi de la realitat juvenil per tal de conèixer les necessitats que tenen els i les joves del 

municipi. 

  

Tot i que l’ajuntament ja compta amb un Pla local de joventut, 2008-2011, amb el qual es 

va intentar copsar les necessitats juvenils, es va valorar la conveniència de fer un treball 

més intens per aconseguir un diagnòstic més acurat de la situació actual.  

 

L’objectiu d’aquest anàlisi és poder disposar d’una aproximació quantitativa i qualitativa  a 

la realitat juvenil del municipi (dades sociodemogràfiques i percepcions del jovent). Amb 

aquest anàlisi es pretén apuntar i detectar aquelles dades més significatives respecte la 

població jove del municipi  i fer un diagnòstic de les percepcions i visions que hi ha sobre 

la realitat juvenil de Begues i identificar les principals necessitats a què cal donar 

resposta. 

 
 
 
2-METODOLOGIA  
 

Anàlisi sociodemogràfic 

 

L’objectiu d’aquest anàlisi de la realitat juvenil és realitzar una aproximació i una 

descripció de la joventut del municipi de Begues, referent a la seva realitat 

sociodemogràfica.  

 

Concretament, s’ha analitzat la situació de la població entre els 15 i els 29 anys ja que es 

correspon amb la franja d’edat emprada per la Secretaria de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya. Per altra banda, en part de l’anàlisi s’ha cregut convenient que la franja 

s’ampliés als 10 i/o 34 anys ja que diversos aspectes de la realitat actual en la nostra 

societat fan que la franja juvenil comenci més d’hora i acabi més tard.  

 

Per fer l’anàlisi s’ha utilitzat principalment la informació de les dades estadístiques que 

publica l’Institut d’Estadística de Catalunya. Aquestes dades, reconegudes pels 
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investigadors en general, tenen la dificultat que en alguns aspectes no s’han actualitzat 

suficientment ja que encara s’utilitzen les dades recollides dels cens 2001 i, per tant no 

reflecteixen del tot la realitat actual. És per aquest motiu que aquelles dades de les que no 

s’ha pogut obtenir informació actualitzada, no han estat analitzades. 

A partir d’aquestes fonts s’han construït tot un seguit de taules i gràfics que s’han 

presentat en una comparativa temporal quan s’ha considerat oportú i que permeten 

aconseguir una tendència evolutiva d’aquests darrers anys. També s’han procurat establir 

comparacions amb altres territoris de referència com és el cas de la comarca del Baix 

Llobregat i Catalunya. Això pot resultar útil per valorar la situació que es viu al municipi 

tenint en compte com han evolucionat  els mateixos fenòmens en altres territoris. 

 

Anàlisi qualitatiu 

 

L’anàlisi qualitatiu pretenia recollir les visions i percepcions dels i les joves entorn la 

situació de Begues, en diferents àmbits (lleure, educació, treball, etc). 

El treball de camp s’ha plantejat prioritàriament de forma presencial a partir de la 

realització de tallers o grups de discussió. La utilització del format presencial ha permès 

contrastar els diferents discursos i aprofundir en les necessitats que tenen els joves. 

 

S’ha treballat amb els següents grups i de la següent manera: 

 

- Joves de 12 a 14 anys del SES Begues.   

Es va realitzar un taller al centre amb tots els alumnes del SES. Per fer-ho els nois 

i noies en grup havien de respondre un qüestionari on es preguntava sobre les 

necessitats que tenien en l’àmbit de la formació, el lleure, la mobilitat, la 

convivència, la salut, etc. També se’ls demanava una valoració dels principals 

equipaments del poble tot identificant els punts forts i els punts febles. Una vegada 

fet el treball en grups es va procedir a debatre les conclusions amb tots els 

alumnes de cada classe.  
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- Joves de 12 a 16 anys del Centre Sant  Lluis .  

Es va realitzar un taller amb tots els alumnes del centre. Els alumnes havien de 

participar en diferents racons, en cadascun dels quals se’ls preguntava per alguns 

aspectes del poble. Els racons amb els que es va estructurar la dinàmica van ser: 

 

o Si jo fos alcalde/ssa: On els alumnes havien de gravar un missatge amb les 

seves propostes de millora. 

o L’estenedor: On havien d’identificar els aspectes que més els agrada del 

poble i els que menys els agradava. 

o Posa nota: On havien de valorar els diferents equipaments del poble. 

o Completa la frase: on havien de completar en grup diferents frases entorn 

la formació, la convivència, el lleure, la mobilitat, la participació i la 

informació. 

o El mural-graffiti: On havien d’identificar els aspectes de lleure més 

rellevants. 

 

- Joves de 16 a 18 anys estudiants de batxillerat .  

Es van realitzar entrevistes amb tots els alumnes que es desplacen en autocar al 

IES Bruguers de Gavà, aprofitant el viatge en autocar fins al centre educatiu.  

 

- Joves associats membres d’entitats .  

Es van fer entrevistes en profunditat amb representants de les entitats de joves. 

 

- Joves usuaris del PIJ . 

Es va fer un  taller amb joves usuaris del Punt, on s’havien d’identificar els 

aspectes positius del poble i els aspectes a millorar entorn diferents àmbits: 

educació, treball, habitatge, salut, lleure, participació, mobilitat, etc. 

 

- Joves no associats majors de 18 anys.   

Aprofitant la celebració d’un concert a la Sala Annexa es van realitzar prop de 50 

entrevistes a joves majors de 18 anys no associats. 



 6 

 

3-  CONTEXT TERRITORIAL                                                                                                     

3.1 La comarca del Baix Llobregat 

La comarca del Baix Llobregat és un territori de tipus mediterrani que s’estén des de la 

desembocadura del riu Llobregat fins a la muntanya de Montserrat, on es troben els 

relleus més importants de la comarca, per sobre dels 1.000 metres. 

És una comarca singular per la seva diversitat de paisatges. Els seus 486,10 km2 

inclouen gairebé tots els elements dels paisatges mediterranis: màquies de gàrric i 

margalló sobre roques calcàries, alzinars amb roures a Collserola i Montserrat, comunitats 

de ribera prop dels cursos d'aigua permanents, garrigues i brolles sota pinedes i zones 

d'aiguamolls i maresmes al delta de gran significació ecològica. 

Integrat per 30 municipis, els límits administratius del Baix Llobregat el separen del Vallès 

Occidental al nord-est, el Barcelonès al sud-est, el Bages al nord-oest, l'Anoia i l'Alt 

Penedès a l'oest i el Garraf al sud-oest. La seva població es troba actualment al voltant 

dels 758000 habitants 

Mapa 1: Situació geogràfica de la comarca del Baix Llobregat 

 

Font: Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya. Estudi comarcal 
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 3.2 Dades d’interès del municipi i situació geogràfica  

 

Begues és un municipi de la comarca del Baix Llobregat (Barcelona). La població és de 

6.320 habitants a gener de 2010. Està situat a uns 400 metres d’altitud, en el sud-oest de 

la comarca, i una part molt important del Parc del Garraf es troba en aquest terme, 

incloent els pics de Montau (658m) i de la Morella (594m). Begues està connectat amb 

Olesa de Bonesvalls, Avinyonet del Penedès i amb Gavà per una carretera comarcal. 

Compta amb 50 km2 de superfície municipal i és el municipi amb més extensió del Baix 

Llobregat. 

 

 

 

 

  

                Mapa 2:  Mapa esquemàtic de la situació geogràfica del municipi a Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Atles electrònic de la Generalitat de Catalunya. Hipermapa 
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3.3 Visió dels joves entorn el context de Begues 

 

 

La percepció dels i les joves consultats és que Begues és un poble molt tranquil, amb un 

entorn natural privilegiat, on es poden fer passejades i moltes activitats a la natura. Aquest 

fet és valorat molt positivament, i destaquen de manera molt significativa que hi ha poca 

contaminació i poc soroll, especialment a les nits on hi ha molt silenci. El fet que sigui un 

poble petit i molt familiar permet que gairebé tothom es conegui. Consideren que hi ha 

una bona qualitat de vida i es valora que tan sols estigui a trenta minuts de Barcelona, on 

poden gaudir de tots el serveis propis d’una gran ciutat. 

 

 

      

 

La gran dependència del cotxe per la falta d’un transport públic que tingui una major 

freqüència de pas és un dels principals aspectes a millorar que destaquen. En aquest 

sentit, assenyalen que hi ha moltes dificultats amb els horaris dels busos. Si volen sortir 

de nit i no disposen de vehicle propi estan obligats a quedar-se al poble, per la 

impossibilitat de desplaçar-se i per això proposen ampliar els horaris fins les 0.00 els caps 

de setmana. Actualment aquests servei és només fins les 21.30. De 9-11 i de 15.30 a 

18.45 tampoc hi ha servei de transport. Aquestes limitacions horàries no només tenen 

conseqüències per les opcions de lleure del jove sinó també per les d’estudi i apunten que 

el bus provoca moltes incerteses d’ horaris també per anar a estudiar i una part dels joves 

opta pel transport privat davant d’aquestes incerteses.                
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Altres aspectes de mobilitat assenyalats pels joves són la necessitat de fomentar més l’ús 

de la bicicleta al poble, aprofitant que s’ha ampliat el carril bici fins a Begues Park. Així 

mateix bona part dels joves manifesten la seva disconformitat pels canvis de sentit de 

circulació que s’han fet a Begues i que segons ells els obliga a donar moltes més voltes. 

 

                    

 

                                                                                       

 
 

 

 

 

4-ELS JOVES AL MUNICIPI  

 

4.1  Joves i població    

 

Estructura de la població 

Les dades d’evolució de la població dels darrers anys a Begues indiquen que el municipi 

ha tingut una evolució demogràfica principalment creixent i progressiva arribant a la xifra 

de 6.320 habitants el 2010. Tal i com indica l’increment anual brut, l’evolució demogràfica 

al municipi sempre ha anat en augment i ha estat en la dècada del 1991 al 2001 quan el 

nombre d’habitants va augmentar considerablement. El ritme de creixement del municipi, 

per tant, ha estat progressiu i sempre bastant superior al comarcal. Ha estat en els últims 

6 anys que s’ha observat un increment menys elevat del nombre d’habitants al municipi.  
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Taula 1: Evolució de la població del municipi i de la comarca. 1981-2008 
 

 Baix Llobregat Begues 

Any Habitants  Increment anual brut Habitants  Increment anual brut 

1981 573.461   1.330   

1986 583.354 0,35 1.534 3,07 

1991 610.192 0,92 2.029 6,45 

1996 643.419 1,09 3.105 10,61 

2001 692.892 1,54 4.697 10,25 
2008 781.749 2,14 6.078 4,20 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants, Cens 1991 i 2001, 

Estadística de Població 1996 

 

 

 

Gràfic 1: Evolució de la població de Begues. 1981-2 008 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants, Cens 1991 i 2001, 

Estadística de Població 1996 

 

La piràmide d’edats del 2008 indica que l’estructura de població d’aquest municipi és 

semblant a la mitjana catalana, és a dir que el grup més nombrós es troba al centre de la 

piràmide. En el cas de Begues, el grup més nombrós es troba entre la població de 30 a 45 

anys. La piràmide també indica que existeix població envellida però en aquest cas cal 

remarcar l’amplitud que està prenent la base de la piràmide.  

La següent taula indica que el municipi té un baix índex d’envelliment (de 41, inferior al 

comarcal i considerablement més baix al català que té un índex de 110). L’índex de 

dependència juvenil tendeix a ser una mica més alt que a la comarca però no és molt 

elevat (31 joves de menys de 16 anys depenen de cada 100 persones que tenen entre 15 

i 64 anys). Aquestes dades ens reafirmen que estem parlant d’un municipi poc envellit que 

al mateix temps està experimentant un augment considerable de la natalitat. Finalment, i a 

partir de l’índex de dependència global (43), observem que la població en edats 
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dependents (joves i gent gran) representa una càrrega similar respecte la població en 

edats de treballar del que suposa la mitjana comarcal (42) però inferior a la catalana (52). 

Gràfic 2: Piràmide de població de Begues. 2008 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants 

 

 

 
Taula 2:  Índexs de població. 2008 

 
    Habitants Índex de Índex Índex de 

    2008 dep. juvenil d'envelliment dependència 

Begues 6.078 31 41 43 

Baix Llobregat 781.749 26 83 42 

Catalunya 7.364.078 23 110 52 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants 

 
 
Les següents taules les centrem en la població jove del municipi que són els protagonistes 

d’aquest anàlisi i que situem principalment en la franja d’edat d’entre els 15 i els 29 anys1.  

Les dades d’evolució dels habitants joves al municipi i a la comarca indiquen que ha patit 

un descens progressiu del nombre de joves en els darrers anys, la tendència de la 

proporció de joves respecte el total de la població ha estat a la baixa (d’aproximadament 

un 20% de joves el 1996 a quasi un 17% el 2008), tendència similar a la de la comarca i 

Catalunya.  

                                                 
1 Recordem que ens hem servit de la divisió de 15 a 29 anys per definir als joves ja que es correspon amb la definició de la 
Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya i és la franja d’edat emprada en una de les principals fonts 
estadístiques utilitzades en l’anàlisi: l’Institut d’Estadística de Catalunya, però en parts de l’anàlisi s’ha ampliat aquesta 
franja. 
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Taula 3: Evolució dels joves de 15 a 29 anys i prop orció respecte el total de la població 
 

    1996   2001   2008   

    joves % joves joves % joves joves %joves  

Begues 624 20,10 853 18,16 1.011 16,63 

Baix Llobregat 172.603 26,83 164.024 23,67 143.430 18,35 

Catalunya 1.454.489 23,88 1.380.599 21,77 1.373.899 18,66 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants, Cens 2001, Estadística de Població 1996 

 

 

Gràfic 3: Evolució dels joves de 15 a 29 anys i pro porció respecte el total de la població.  
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants, Cens 2001, Estadística de Població 1996 

 

 

Migracions 

Si tornem a observar la piràmide d’edats es pot comprovar que aquesta es composa d’un 

centre molt ample que es comença a reduir a partir dels joves que a 2008 tenien entre 30 i 

34 anys i que podem situar al final de la generació del fenomen del baby boom. Després 

d’aquest increment alt i sostingut del nombre de naixements durant aquells anys, la taxa 

de natalitat va començar a decréixer significativament però s’ha anat mantenint. Per tant, 

tal i com indiquen la taula d’evolució dels joves l’any 2008, la franja d’edat amb més 

nombre de joves d’entre 15 i 29 anys és la de 15 a 19 anys. L’hi segueix la franja de 25 a 

29 anys per la seva proximitat al fenomen del baby boom amb quasi un 35% respecte el 

total de la població. I són els joves que tenen entre 20 i 24 anys el 2008, la franja d’edat 

amb menys joves, amb només un 29%. Actualment la tendència de la piràmide ha variat 

respecte anys anteriors, ja que la base s’està eixamplant perquè el nombre de naixements 

està augmentant progressivament. Aquest augment està relacionat a un augment de la 
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població jove en edat fèrtil que formen els joves que pertanyen a la generació del baby 

boom i a l’augment dels joves immigrants que han arribat al municipi. 

 

Taula 4: Evolució dels joves de 15 a 29 anys i prop orció respecte el total de la població. 2008 
 

  15-19   20-24   25-29   

  joves %joves joves %joves joves %joves 

Begues 366 36,20 294 29,08 351 34,72 

Baix Llobregat 36.875 25,71 44.539 31,05 62.016 43,24 

Catalunya 341.129 24,83 426.750 31,06 606.020 44,11 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants, Cens 2001, Estadística de Població 1996 

 

 

Gràfic 4:  Evolució de la població de 10 a 34 anys per franges d’edat quinquennals. Begues 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants, Cens 2001, Estadística de Població 1996 

 

 

Lloc de naixement i nacionalitat 

El creixement de la immigració procedent de fora de l’Estat en aquests darrers anys a 

Catalunya ha causat un augment demogràfic considerable. En l’àmbit català, es percep 

que s’està produint un canvi en la composició de la diversitat dels joves. Fins ara la 

proporció de joves nascuts a la resta de l’Estat espanyol era més alta que la de joves 

nascuts a l’estranger, a 2008 i tal com s’indica a la taula següent, la proporció s’ha invertit. 

Al municipi i a la comarca aquesta afluència també s’ha percebut. Continuen predominant 

els joves del municipi nascuts a Catalunya (més d’un 83%) però el nombre de joves 

nascuts a l’estranger ja se situa en 14 per cada 100 joves del municipi de 15 a 29 anys, 

proporció relativament més baixa que la de la comarca. 
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Taula 5:  Població jove de 15 a 29 anys segons lloc  de naixement. 2008 
 

  nascuts a Catalunya nascuts resta de l'Estat nascuts a l'estranger 

  joves % joves % joves % 

Begues 847 83,78 22 2,18 142 14,05 

Baix Llobregat 109.727 76,50 5.413 3,77 28.290 19,72 

Catalunya 951.272 69,24 52.361 3,81 370.266 26,95 
 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants 

 

 

La població de nacionalitat estrangera (població nascuda a l’estranger i sense nacionalitat 

espanyola) del municipi, ha augmentat considerablement en un període de temps molt 

curt sobretot en els últims anys. Concretament s’ha passat de 63 habitants estrangers el 

1996 a 435 el 2008. L’aspecte més interessant a tenir en compte i a destacar és que la 

població de nacionalitat estrangera és cada cop més jove: dels 435 habitants de 

nacionalitat estrangera el 2008, quasi un 31% són joves de 15 a 29 anys. Si tenim en 

compte només el conjunt dels joves del municipi, aquests 142 joves de nacionalitat 

estrangera el 2008 representen un 14% dels joves del municipi. És a dir, que de cada 100 

joves al municipi, 14 són de nacionalitat estrangera. 

 

 

Taula 6: Evolució de la població i dels joves de 15  a 29 anys de nacionalitat estrangera de  
Begues 

 

  PNE JNE JNE (-rUE) %PNE/total P %JNE/J %JNE/PNE 

1996 63 12 2 2,03 1,92 19,05 

2001 148 28 13 3,15 3,28 18,92 

2008 435 133 98 7,16 13,16 30,57 
 

PNE Població nacionalitat estrangera         

JNE Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera     
JNE (-rUE) Població jove de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera excepte els de la resta de la UE 

%PNE/total P Proporció de població de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al conjunt de la població 

%JNE/J Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total dels joves 

%JNE/PNE Proporció dels joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera respecte al total de població de nacionalitat estrangera 

 
 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants, Cens 2001, Estadística de 

Població 1996 

  
 

 

 

 



 15 

Gràfic 5: Evolució de la proporció de joves de 15 a  29 anys de nacionalitat estrangera. Begues 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants, Cens 2001,  

Estadística de Població 1996 

 

 

Un cop tenim la visió general de la proporció dels joves amb nacionalitat estrangera al 

municipi, és interessant concretar quina és l’edat, l’origen i el sexe que predomina entre 

aquests joves. El següent gràfic indica que la majoria dels joves amb nacionalitat 

estrangera del municipi tenen de 25 a 29 anys (58) i li segueix el grup de 20 a 24 anys 

(51). Mentre que els grups d’edat amb menys joves de nacionalitat estrangera són els 

joves de 15 a 19 anys (24). 

 

 

Gràfic 6: Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat est rangera per grups d’edats quinquennals. Begues 
2008 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants 
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Cal destacar que el lloc d’origen on han nascut la majoria dels joves estrangers d’entre 15 

i 29 anys que han fet augmentar el nombre d’immigrants estrangers del municipi el 2008, 

provenen principalment del continent d’Amèrica del Sud seguits dels que provenen dels 

països europeus membres de la UE. Pel que fa al grup d’edat, la majoria d’aquests joves 

es concentren en les franges d’edat dels 20 als 29 anys.  

 

Taula 7: Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estr angera segons continent d’origen i per grups 
d’edat. Begues 2008 

 
  UE-15 (-) E Resta E Àfrica Amèr. N i C Amèrica S Àsia i Oceania  

15-19 8 2 3 0 10 1 

20-24 11 1 1 2 36 0 

25-29 16 0 5 2 34 1 

15-29 35 3 9 4 80 2 

%15-20 26,32 2,26 6,77 3,01 60,15 1,50 

 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants 

 

 

Si analitzem les dades segons el sexe dels joves de nacionalitat estrangera, s’observa 

que al municipi, en el 2008 el nombre de dones joves immigrants és superior al nombre 

d’homes. El gràfic indica que dels joves de nacionalitat provinent de països de la UE hi ha 

quasi el doble de dones que d’homes, dels joves provinents d’Amèrica del Sud també hi 

predominen les dones, en la resta de nacionalitats queda més repartit.  

 

Gràfic 7: Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat est rangera segons continent d’origen i per sexe. Begue s  2008 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants 
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Comparant amb les dades migratòries externes de la comarca, les dades varien 

relativament a les del municipi. Tant al municipi com a la comarca el major nombre de 

joves de nacionalitat estrangera el 2008 provenen d’Amèrica del Sud però al municipi 

aquest nombre és major. A la comarca li segueixen els joves provinents del continent 

Africà, mentre que al municipi el nombre de joves provinents d’aquest continent no és molt 

elevat.  

 

 

Gràfic 8: Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat est rangera segons continent d'origen.  2008 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Padró continu d’habitants 

 

 

Fecunditat 

Per saber quines variacions es produeixen en el moviment natural i entre el col·lectiu jove 

d’un territori, és important saber el nombre de naixements i la taxa de fecunditat. El 

nombre de nascuts vius entre mares joves al municipi entre 2001 i 2008 és similar, al 

2001 el nombre de fills nascuts de dones entre 15 i 34 anys va ser de 43 respecte els 46 

del 2008. La diferències durant aquests anys es poden observar tenint en compte l’edat 

de les mares, les dades indiquen que en el 2008 han hagut mares en edat relativament 

més joves que en el 2001, sent la mare més jove el 2008 una noia de 19 anys. Però, per 

altra banda, la tendència d’aquest darrers anys és que han augmentat l’edat de les mares, 

ja que actualment la majoria de naixements es concentren passat els 30 anys de la mare 

mentre que en anys anteriors estava més repartit. 
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Taula 8: Nombre de fills nascuts vius per edat de l a mare. Begues 2001 i 2008 
 

 Nombre de fills nascuts vius 
 2008 2001 
Edat 
mare Nens Nenes Total Nens Nenes Total 
De 15  0  0  0  0 0 0 

De 16  0  0  0  0 0 0 

De 17  0  0  0  0 0 0 

De 18  0  0  0  0 0 0 

De 19  1  0  1  0 0 0 

De 20  1  0  1  1 0 1 

De 21  0  0  0  0 0 0 

De 22  1  0  1  0 0 0 

De 23  0  0  0  0 0 0 

De 24  0  0  0  1 0 1 

De 25  0  1  1  0 0 0 

De 26  1  0  1  0 2 2 

De 27  0  0  0  3 1 4 

De 28  2  2  4  1 2 3 

De 29  2  0  2  3 2 5 

De 30  2  2  4  2 3 5 

De 31  4  2  6  2 1 3 

De 32  6  1  7  4 4 8 

De 33  7  3  10  1 5 6 

De 34  5  3  8 2 3 5 

Total 15-34 32 14 46 20 23 43 

 

Font: Institut d’Estadística de Catalunya: estadística de la població 

 

 

Visió dels joves entorn la convivència 

 

 
Els i les joves consultats destaquen que no hi ha problemes de convivència entre el jovent 

del poble. Es configuren diferents grups o col·lectius en funció de l’edat i interessos i es 

localitzen o s’agrupen a diferents espais del poble. Per exemple s’identifiquen els 

següents grups: 

 - Els i les joves de 25 a 30 anys que es troben a la Sala Annexa.    

- Els i les joves de 15 a 18 anys d’estètica més “moderna” que es troben al Red’s o a 

l’església. 

-  Els i les joves de 15 a 18 anys que van amb les motos per tot el poble. 
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-  Els i les joves que juguen a futbol. 

-  Els i  les joves que juguen al bàsquet. 

-  Els i les jove que s’organitzen al voltant del 6tres9 i del local on es reuneixen. 

 

Tots aquests grups, en un moment o altre s’acaben trobant a la sala annexa ja que és 

l’únic punt de referència lúdica pel jovent. Entre ells no hi ha conflictes destacables tot i 

que tampoc hi ha massa relació entre uns grups i altres. 

 

                                                                

 

Pel que fa als joves d’origen immigrant es troben barrejats dins dels diferents grups. 

En general la bona convivència i cordialitat és un dels aspectes positius més assenyalats 

per tots els grups de joves. 

 

 

 

 

4.2 Joves i educació 
 

Nivell d’instrucció 

Pel que fa a les dades sobre el nivell d’instrucció dels joves que presentem en aquest 

apartat, fan referència a octubre de 2009 i han estat facilitades per l’ajuntament de 

Begues. 

En les últimes dècades s’ha detectat que en una sola generació, els joves han superat 

àmpliament els nivells d’instrucció dels seus pares i que, per tant, hi ha hagut un 

increment important del nivell d’instrucció entre aquest col·lectiu i que, es creu que ha 

estat directament lligat a l’extensió de l’educació obligatòria en els estudis primaris i 

secundaris. Probablement aquesta també és la principal causa per la qual la majoria dels 

joves del municipi d’entre 15 i 29 anys han cursat aquest nivell educatiu al 2009 (21%). 
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Que la proporció de joves en els dos primers nivells educatius (no sap llegir o escriure i 

sense estudis) sigui dels més baixos a 2009, és un bon indicador per al municipi, ja que 

indica que els joves de Begues finalitzen els estudis en els nivells d’instrucció següents. 

Per altra banda, el nombre de joves que han finalitzat el Batxillerat superior (quasi un 

17%) indica que per a molts joves del municipi la formació post-obligatòria és important. 

Pel que fa als estudis universitaris, les dades indiquen que el nombre de joves amb 

llicenciatura i/o doctorat han estat més que els diplomats.  

 

Taula 9: Joves de 15 a 29 anys segons nivell d’inst rucció i per grups d’edat.  Begues  2009 
 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15-19 46 134 114 66 2 0 25 2 0 

20-24 6 42 42 101 5 8 102 6 6 

25-29 0 2,54 20,22 53 21,41 19,41 43,49 12,87 40,81 

15-29 52 178,54 176,22 220 28,41 27,41 170,49 20,87 46,81 

% 5,02 17,23 17,01 21,28 2,74 2,65 16,46 2,01 4,52 
 
 

1  No sap llegir o escriure 4  ESO, EGB o Batx. elemental 7  Batxillerat superior o equivalent 

2  Sense estudis/titulació inferior a graduat escolar 5  FP primer grau/títols mitjans 8  Diplomatura 

3  Graduat escolar o equivalent/Prim.incomp., 5 
cursos EGB, Cert.Escol. 6  FP segon grau 9  Llicenciatura i doctorat 

 
Font: Dades facilitades per l’ajuntament de Begues  

 

Les següents taules i gràfics només fan referència als joves de 25 a 29 anys ja que 

considerem que aquesta franja d’edat és la que pot reflectir millor el nivell educatiu dels 

joves del municipi. En aquestes edats la majoria de joves ja han pogut assolir el nivell 

educatiu màxim, i per tant hi ha menys influència dels joves que no han acabat els 

estudis.  

 

Si fem la comparació del nivell d’instrucció entre joves de 25 a 29 anys i la resta de la 

població de més de 30 anys del municipi al 2009, el gràfic mostra que la proporció d’adults 

amb estudis obligatoris o inferiors finalitzats és major a la proporció dels joves de 25 a 29 

anys, ja que la majoria d’aquests joves es contemplen i es reparteixen entre els nivells de 

població que han finalitzat estudis post-obligatoris i universitaris. D’entre aquests, el 

nombre de joves i d’adults amb estudis no universitaris és superior als que han finalitzat 

estudis universitaris. 
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Gràfic 9: Joves de 25 a 29 anys i població major de  29 anys segons nivell d’instrucció. Begues 2009 
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Font: Dades facilitades per l’ajuntament de Begues 

 

 

 

Centres d’ensenyament 

La següent taula mostra el nombre de centres d’ensenyament del municipi el 2009. Com 

es pot observar, existeixen un centre educatiu infantil públic, un centre públic que 

comparteix educació infantil i primària i un SES públic. El municipi també disposa d’un 

centre concertat que imparteix educació infantil, primària i secundària. 

 

 

Taula 10:  Nombre de centres segons ensenyament. Be gues 2009  
 

Centres educatius 
Begues públics privats 

Només infantil 1 0 
Infantil i primària 1 0 
Només secundària 1 0 
Infantil, primària i secundària 0 1 
Només E. Especial específica 0 0 

 
Font: Consulta de centres i ensenyaments. Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya 
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Biblioteca Milà i Fontanals 

Les següents taules recullen dades informatives de l’activitat de la biblioteca de Begues 

durant el primer semestre de 2009. Tal i com s’observa en la primera taula, el nombre 

d’usuaris que ha visitat la biblioteca entre el gener i el juny de 2009 han estat quasi 5.000 

persones. D’aquests usuaris aproximadament el 50% han estat visitants infantils i en els 

dos tipus d’usuaris (infantils i adults) l’ús de la biblioteca ha estat, en primer lloc, per 

realitzar préstecs i en segon lloc per fer ús d’Internet i d’eines d’ofimàtica.  

 

Pel que fa a les activitats complementàries que s’han realitzat a la biblioteca, les visites 

escolars que s’han realitzat només durant el segon trimestre, són les que han tingut més 

nombre d’assistents. L’activitat de les hores del conte també han tingut un nombre 

considerable d’assistents (223) 

 

Usuaris 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre Totals 
Visitants infantils 1.373 985     2.358 
Visitants adults 1.410 1.143     2.553 

Total visitants 2.783 2.128 0 0 4.911 
Visitants de la pàgina web         0 
Usuaris d’Internet i ofimàtica 231 196     427 
Usuaris de préstec infantils 569 528     1.097 
Usuaris de préstec adults 603 525     1.128 
Usuaris de préstec entitats 0 0     0 

Total usuaris de préstec 1.172 1.053 0 0 2.225 
Nous carnets 43 267     310 

Total carnets   608     0 

Activitats 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre Totals 

Visites escolars   10     10 
Nombre d’assistents   357     357 

Altres visites organitzades         0 
Nombre d’assistents         0 

Hores del conte 6 5     11 
Nombre d’assistents 133 90     223 
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Si analitzem el tipus de documents que han estat prestats, la majoria han estat llibres, 

seguit del material audiovisual. En total s’han prestat 5.282 documents en un semestre. La 

taula següent indica que la biblioteca de Begues té contacte amb altres biblioteques i que 

realitzen un nombre de préstecs equiparat entre elles. 

Documents prestats 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre Totals 

Llibres 1.462 1.455     2.917 
Publicacions periòdiques 167 191     358 
Sonors 27 32     59 
Audiovisuals 1.027 868     1.895 
Electrònics 28 25     53 

Altres   0     0 
Total 2.711 2.571 0 0 5.282 

 

Préstec interbibliotecari 1r trimestre 2n trimestre 3r trimestre 4t trimestre Totals 
Documents demanats a altres 
biblioteques 7 8     15 
Documents servits a altres 
biblioteques 4 13     17 
 

 

Visió dels i les joves entorn l’educació 

 

 
La percepció dels i les joves consultats entorn les oportunitats educatives que ofereix el 

municipi en general és força positiva. Pel que fa als equipaments educatius es destaquen 

els centres existents a excepció de la manca d’un IES on estudiar batxillerat. Actualment 

els alumnes s’han de desplaçar a l’IES Bruguers de Gavà. La construcció de l’IES de 

Begues ha de resoldre aquesta mancança i és valorat com una oportunitat pel jovent del 

poble.  
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Respecte la oferta formativa extraescolar es destaca que hi ha moltes possibilitats i que 

l’oferta és extensa (música, idiomes, informàtica, teatre, pintura, etc) però s’assenyala que 

tota aquesta oferta és molt cara ja que és privada. Entre les activitats que actualment no 

s’ofereixen i els agradaria disposar destaquen l’activitat de ball i dansa i de formació en 

imatge i so i en temes ambientals. 

 
Pel que fa a la biblioteca, molts joves consultats valoren que caldria millorar el fons 

bibliogràfic i que disposés de més materials i llibres pensats per la seva edat. També 

troben a faltar un espai d’estudi en grup pensat pels joves ja que actualment no existeix 

cap espai específic per aquets ús i s’han de situar a l’espai jove del PIJ. 

 

 

  

 

4.3 Joves i treball  
 

Atur juvenil registrat: 

Les següents taules i gràfics d’atur registrat ens ofereixen dades actuals perquè no 

provenen del cens, indicant el nombre de joves de 16 a 29 anys desocupats que s’han 

registrat mensualment a les oficines d’ocupació del 2001 al 2008. Cal tenir en compte que 

la inscripció a l’atur es fa de manera voluntària i que pot ser que no reflecteixin la realitat. 

Les variacions percentuals indiquen la inestabilitat anual d’aquest indicador, però és l’únic 

que genera dades més actuals. 

La primera taula reflecteix la taxa d’atur juvenil registrat a novembre de 2009 al municipi. 

Aquest índex indica el nombre d’atur juvenil registrat sobre el total d’atur registrat al 

municipi aquell mes. Les dades indiquen que aproximadament 28 de cada 100 persones 

que es van registrar a l’atur aquell mes són joves. D’aquests, la majoria es concentren 

entre les franges d’edat de 20 a 24 anys. La taxa d’atur juvenil registrada al municipi és 

menor a la de la comarca que es presenta amb un 43%. 
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Taula 11: Taxa d’atur juvenil registrat. Novembre 2 009 
 

    Begues Baix Llobregat 

16-19   5,75% 15,63% 

20-24 13,95% 14,42% 

25-29   8,31% 13,14% 

Total 16-29   28,01% 43,19% 

 
Font: Dades del Departament de Treball i Indústria. Observatori del Treball 

 

 

Les dades següents mostren que durant el període de 2001 a 2009 la tendència del 

nombre de joves aturats al municipi ha anat augmentant progressivament fins el 2007. Ha 

estat a partir del 2007 que l’atur juvenil s’ha disparat. Les dades fins el 2007 indiquen que 

l’augment de l’atur jove es registrava sobretot entre les dones. Però ha estat en aquests 

dos últims anys i amb les dades recollides a novembre de 2009 que s’ha invertit. Com 

s’observa al gràfic, l’atur registrat entre les dones joves va en augment però sembla que 

en menor mesura a la dels homes en els darrers mesos. 

 

Gràfic 10: Evolució de l’atur registrat dels joves de 16 a 29 anys, per sexe.  Begues 2001-2009 
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Font: Institut d’Estadística de Catalunya: dades del Departament de Treball 

 

Si tenim en compte un altre període més concret entre els mesos de gener a novembre de 

2009, s’observa com la tendència del nombre d’homes joves aturats s’ha anat mantenint 

mentre que l’atur entre les dones joves ha estat més variable amb baixades de l’atur 

durant els mesos d’abril i maig.  
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Gràfic 11: Atur registrat dels joves de 16 a 29 any s del 01/2009 al 11/2009 per sexe. Begues 
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Font: Dades del Departament de Treball i Indústria. Observatori del Treball 

 

 

Atur juvenil registrat entre la població en atur es trangera: 

La proporció de l’atur juvenil estranger registrat a novembre de 2009 està representat a la 

taules següents. Es pot observar que la proporció d’estrangers menors de 29 anys que 

estan en atur al municipi respecte la totalitat d’estrangers aturats (36,4%) és relativament 

superior a la taxa comarcal (24,7%). Per tant, aproximadament 36 de cada 100 persones 

estrangeres aturades del municipi són menors de 29 anys, i la majoria es concentren 

entre els joves estrangers que tenen entre 25 i 29 anys.  

 

 

Taula 12: Atur registrat entre la població jove est rangera. Novembre 2009 
 

    Begues Baix Llobregat 

Nombre aturats estrangers   11 9.995 

Nombre aturats estrangers de 16-29 4 2.473 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria. Observatori del Treball 
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Taula 13: Taxa d’atur juvenil registrat entre la po blació estrangera aturada. Novembre 2009 
 

    Begues Baix Llobregat 

  Atur població estrangera Taxa Atur població estrangera Taxa 

16-19   1 9,1% 96 0,9% 

20-24 1 9,1% 745 7,5% 

25-29   2 18,2% 1.632 16,3% 

Total 16-29   4 36,4% 2.473 24,7% 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria. Observatori del Treball 

 

 

 

Contractació 

Pel que fa a les dades de contractació, aquestes també són més actuals perquè provenen 

de l’Observatori del Treball i no són censals. 

 

A la taula es recull l’índex de contractes indefinits i temporals registrats entre els joves del 

municipi el novembre de 2009 respecte els contractes registrats del total de la població 

(37,5%). Les dades mostren que 6 dels 16 contractes registrats aquell mes al municipi 

s’han realitzat a joves d’entre 16 i 29 anys. D’aquests, la totalitat dels contractes que s’han 

realitzat entre els joves són temporals, no s’ha registrat cap contracte indefinit. L’elevat 

nombre de contractes temporals en comparació amb els indefinits indiquen que continua 

havent una precarització del treball entre aquest col·lectiu.  

 

 

Taula 14: Contractes registrats en joves de 16 a 29  anys. Begues novembre 2009 
 

  
Contractes 
indefinits  % 

Contractes 
temporals  % 

Contractes joves 16-29 anys   0 0 6 37,5 

Total contractes població 16-65 anys   2  14  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria. Observatori del Treball 
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La següent taula recull el nombre de contractes formalitzats per joves estrangers del 

municipi en aquell mateix mes respecte la totalitat de contractes realitzats a la població 

estrangera. Dels 4 contractes formalitzats entre la població estrangera del municipi, 

només s’ha formalitzat entre els joves i aquest ha estat un contracte temporal.   

 

 
Taula 15: Contractes registrats en joves de 16 a 29  anys estrangers. Begues novembre 2009 

 

  
Contractes 
indefinits  % 

Contractes 
temporals  % 

Contractes joves estrangers 16-29 anys   0 0 1 25 

Total contractes població estrangera 16-65 anys   1  3  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria. Observatori del Treball 

 

 

En la següent taula s’ha fet el recull dels contractes formalitzats per Empreses de Treball 

Temporal  de la comarca. Com es pot observar, les dades indiquen que no s’ha realitzat 

cap contracte a través d’ETT. A la comarca, de cada 100 contractes formalitzats per les 

ETT’s, 54 han estat a joves de 16 a 29 anys. 

   

 

 
 

Taula 16: Contractes formalitzats per ETT. Begues N ovembre 2009 
 

  Begues  % Baix Llobregat  % 

Contractes joves 16-29 anys (ETT)   0 0 1.775 54 

Total contractes població 16-65 anys (ETT)   0  3.294  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Treball i Indústria. Observatori del Treball 
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Visió dels i les joves entorn el treball 

 

 
Bona part dels joves consultats no tenen edat de treballar i per tant han fet poques 

observacions entorn les oportunitats que tenen a Begues. La percepció general és que es 

treballa fora del poble i en tot cas les demandes que es formulen tenen a veure amb la 

necessitat de facilitar l’accés a laboral a primeres feines a l’estiu o en època de vacances.  

Es considera que l’ajuntament hauria de promoure més facilitats en aquest sentit.  

Entre els joves amb edat de treballar la percepció més destacada és que les possibilitats 

de trobar feina existeixen, tot i que són limitades. És a dir que amb paciència, esforç o 

contactes, es pot trobar feina, però potser no és la feina que a un li agradaria fer. 

 

 

 

Pel que fa al servei ocupacional, es destaca que la seva existència és força coneguda pel 

jovent entrevistat tot i que bona part d’ells no l’han utilitzat mai.  

 

Entre els joves que  sí han fet ús d’aquest servei fan una bona valoració dels serveis 

rebuts. 
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4.4 Joves i salut  
 

Pel que fa a l’àmbit de la salut, no es disposen de dades directes de l’estat de salut del 

col·lectiu jove al municipi però  les dades indiquen que el 2008 el municipi no va tenir cap 

defunció entre els joves de 15 a 29 anys. 

 

Visió dels i les joves entorn la salut 

 

 
 
La valoració que fan els joves respecte l’àmbit de salut es centra bàsicament en la 

valoració del CAP de Begues. En aquest sentit valoren que caldria millorar el servei per 

fer-lo més àgil ja que les esperes consideren que son molt llargues. També destaquen 

que només hi ha una ambulància de nit i que no hi ha metge les 24 hores al poble. 

 

Pel que fa a la informació a que tenen accés en temes de salut la majoria destaquen que 

hi ha molta informació i que només cal buscar-la per trobar-la. Tot i que en general no 

destaquen en especial cap hàbit o conducta de risc entre el jovent del poble, alguns joves 

consultats si que assenyalen la presència i facilitat d’accés a drogues. 

 
 

4.5 Joves i participació  
 

Bona part de la participació juvenil es canalitza i articula a partir del teixit associatiu del 

poble. Les dades indiquen que actualment hi ha tres entitats juvenils existents al municipi 

que estiguin censades com a tals a la Secretaria General de Joventut. Dues pertanyen a 

l’àmbit del lleure i/o l’escoltisme i l’altre a l’àmbit cultural. 

  

Entitats juvenils Begues: 

- ASSOCIACIÓ JUVENIL 6 TRES NOU (cultural) 

- CLUB INFANTIL BEGUES ESPELEO (excursionista) 

- ESPLAI URAKA (lleure) 

Begues disposa d’una Oficina de Serveis d’Informació Juvenil, (Punt d’Informació Juvenil, 

l’Encantat) que és una eina al servei dels joves que posa al seu abast informació i 

assessorament en diferents temes. 
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És una oficina que, a part d’oferir i elaborar informació, disposa d’unes infraestructures i 

serveis que permeten donar una oferta integral al jove en qualsevol àmbit del seu interès.  

És un servei públic, gratuït i personalitzat que fomenta l’autonomia del jove i va dirigit a 

joves i adults de 12 a 35 anys. 

Equipaments: 7 espais d'autoconsulta amb ordinadors i connexió a la banda ample, zona 

de lectura i d’estudi, prestatgeries per a autoconsultes documentals i cartelleres. 

Per comunicar-se amb els joves l’ajuntament també disposa d’un perfil a la xarxa social 
Facebook, amb molt bona acceptació.  
 
 

Visió dels i les joves entorn la participació 

 

 
 
El Punt d’informació juvenil és molt ben valorat pels seus usuaris però es troba que és 

petit i que caldria millorar el nombre i qualitat dels ordinadors. Es valora que aquest 

equipament és una de les poques alternatives existents a estar al carrer, sobre tot quan fa 

fred. 

 

                    

 

 

 

 

Pel que fa a la informació i els canals que utilitzen els joves normalment per informar-se  

es destaquen els cartells, el Facebook i el boca orella amb els propis amics. El Butlletí 

Municipal tot i que és conegut pel jovent el troben massa institucional i polititzat i és poc 

utilitzat en general pels i les joves. 
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Pel que a la participació, en primer lloc els joves destaquen que la participació és oberta i 

desinteressada. Existeixen moltes entitats i també s’organitzen les comissions de festes. 

Hi ha moltes activitats per fer, però no sempre el jovent se n’assabenta ni es vol implicar. 

 

Pel que fa a les entitats estrictament juvenils hi ha l’associació juvenil 639. Es tracta d’una 

associació que agrupa a una vintena de joves majors de 18 anys. Organitzen diferents 

activitats com ara festes, sopar medieval, les 24 hores de futbol sala, la primavera cultural, 

etc. En el darrer any han estat molt poc actius per temes interns i per falta de compromís 

d’alguns joves.  

 

Per una altra banda hi ha l’Esplai Uraka, que agrupa una 30 nois i noies i una quinzena de 

monitors dels 16 als 25 anys i organitzen activitats d’esplai per a infants. 

 

Aquestes dues entitats es troben a l’Hostal del Bosc. Es tracta d’uns locals cedits per 

l’ajuntament però que no estan en massa bon estat.. 

 

Els joves de les entitats valoren que l’ajuntament hauria de comptar més amb les entitats 

del poble, ja sigui per l’organització de festes com per muntar altres activitats. En aquest 

sentit lamenten que la programació d’actes i concerts que es programen a la Sala Annexa 

es faci directament des de l’empresa gestora del bar i no pas comptant més amb les 

entitats juvenils o la comissió de festes. 
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Respecte la possibilitat d’articular algun espai de participació estable com ara una Taula o 

Comissió de joves del poble valoren que seria molt positiu. Consideren que s’hauria de 

reunir periòdicament, per exemple un cop al mes, per parlar d’aquests temes, fer 

propostes d’activitats, etc. Creuen que aquest espai hauria de ser representatiu dels 

diferents col·lectius de joves. En aquesta comissió hauria d’estar l’ajuntament (àmbit 

polític i tècnic) i els representants dels joves. L’espai hauria de servir per fer el seguiment 

de les activitats i com espai de coordinació entre entitats i joves. D’altra banda i, 

paral·lelament, caldria potenciar l’associació 639 com a espai de representació i 

interlocució dels joves. 

 

Un altre aspecte destacat per les entitats és la dificultat de compatibilitzar els ritmes de 

l’ajuntament i les entitats. L’ajuntament demana que les entitats planifiquin les seves 

activitats a un any vista i per les entitats juvenils això de vegades és molt difícil ja que no 

saben quin grau d’implicació i resposta dels joves tindran.  
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4.6 Joves i lleure  

 

Visions dels i les joves entorn el lleure  

 

 

Pel que fa a les opcions de lleure els joves coincideixen en assenyalar que falten llocs de 

trobada i per fer activitats. Només hi ha la Sala Annexa i tot l’oci del poble passa per allà. 

El comentari més general és que si no vas a la Sala Annexa no t’assabentes de res. Tot i 

així reconeixen que fa uns anys encara era molt més avorrit. El Capaquí és un bar ubicat 

a un equipament públic però està gestionat per un agent privat. Les festes populars 

s’organitzen des d’allà. Segons alguns joves el darrer any no es va comptar amb la 

comissió de festes i això ha provocat un cert malestar. L’oci nocturn és variat, l’ajuntament 

munta nits temàtiques o festes per temes (cubana, ....) i  també amb el teatre. 

 

 

 

 

Es troba a faltar un espai jove que funcionés com un espai de trobada informal. Els joves 

creuen que no caldria organitzar més activitats. Senzillament que sigui un punt de trobada 

públic que funcioni com alternativa a estar al carrer. 

 

Pel que fa a la creació musical jove, els bucs d’assaig del projecte del centre cívic són una 

gran oportunitat per intentar potenciar els grups de música del poble. Consideren que 

existeix molta cultura musical però pocs grups organitzats i que aquets nou equipament 

pot suposar un punt d’inflexió en aquesta dinàmica. 
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També hi ha força consens en que falta activitat de cinema i la falta d’ un espai recreatiu 

amb futbolins i on es muntin activitats com karaokes, torneig de ping pong, tallers o 

olimpíades com les que organitza el Club Casino cada dos anys.  

 

Així mateix els joves adolescents reclamen més espais comercials, amb botigues de 

xuxes, de roba, bolera, discoteques per joves de 14 a 17 anys etc. 

 

Les discomòbils són conegudes però el seu interès pel tipus de música que s’hi programa 

depèn molt de l’edat dels joves. On si coincideixen és que hauria de tenir més regularitat. 

  

Respecte l’oferta esportiva es valora que en general està força bé però caldria fer millores 

al poliesportiu i fomentar més els esports minoritaris. Per exemple es troba a faltar una 

hípica, i una half o bike park o espai per poder patinar. També un altre esport que valoren 

que podria despertar el seu interès és el voleibol. Una altra demanda força recurrent és 

que l’ajuntament organitzi més competicions esportives de tots tipus i que els propis joves 

s’impliquin en la seva organització. 

 

 


