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1. PRESENTACIÓ 

A la Regidoria de Joventut li correspon el disseny, proposta, direcció i lideratge 

de les polítiques de joventut així com la representació dels joves a 

l’administració municipal. 

Aquestes polítiques es desenvolupen i s’executen des del marc del Pla Jove, 

document que fixa i prioritza els objectius i les principals accions i que 

compromet i corresponsabilitza totes les instàncies municipals. 

Des de la regidoria de Joventut entenem que tota aquesta tasca no té sentit 

sinó es fa des de la participació, ja que sou els destinataris i els protagonistes 

de tot el treball que s’haurà de desenvolupar durant aquesta legislatura. I sobre 

aquests tres pilars, participació, gestió amb els joves i coordinació amb la resta 

de l’equip de govern i equip tècnic del nostre ajuntament treballarem des de la 

regidoria de Joventut. 

Les polítiques de joventut potser són de les més difícils d’implantar per : 

- Pocs recursos comparats amb altres polítiques; 

- Poca consideració social; 

- Manca de definició del projecte associat normalment al temps lliure; 

- Manca de coordinació amb la resta de regidories; 

- Transversalitat per haver de tractar polítiques que s’implanten en un 

grup social molt heterogeni i amb problemàtiques diferents; 

- Grup de població nombrós. 

Davant aquest panorama, tenim, doncs, moltes tasques a realitzar, l’èxit de les 

quals el pretenem com un objectiu a assolir amb rigor, constància, 

professionalitat i molta il·lusió. 
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2. DEFINICIÓ POLÍTIQUES DE JOVENTUT  

Per donar resposta a la transversalitat necessària per desenvolupar les 

polítiques de joventut en aquesta legislatura, ens centrarem en els eixos que 

recull el Pla Nacional de Joventut. Les propostes expressades a continuació 

s’han d’entendre com un primer pas per iniciar tot un procés en el qual 

comptem amb la participació del jovent tant en l’ elaboració com en l’execució 

d’aquestes polítiques. 

1. Polítiques educatives, culturals i esportives  

. Adequació Sala Annexa com a centre de trobada per a joves. 

o Creació comissió de direcció 

o Planificació trimestral i estable activitats i oci nocturn 

o Ampliació equipament 

- Desenvolupar el projecte d’hotel d’entitats a Cal Pere Vell 

- Habilitar sales d’estudi 

- Dinamització i potenciació del Servei Informació Juvenil 

- Suport i assessorament a totes les entitats juvenils i/o que tinguin una 

alta presència de joves. 

- Creació del Consell Local de Joventut. Valoració 

- Adequació del Camp Futbol: Camp Gespa 

- Seguiment construcció SES i construcció Batxillerat 

- Construcció Centre Cívic. Procés participatiu 
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2. Polítiques d’accés al món del treball  

-Programar cursos de formació relacionats amb la potenciació  

d’iniciatives d’autoempresa i autoocupació. 

- Xerrades sobre d’incorporació al món del treball. 

- Dinamització del SOL 

- Cursos sobre TIC 

 

3. Polítiques d’accés a l’habitatge  

- Estudi de la creació d’una borsa d’habitatge.  

- Reserva sòl per promoció pública d’habitatge 

 

4. Polítiques de promoció de la salut  

-Campanyes de caràcter informatiu sobre malalties com la SIDA, 

trastorns alimentaris, drogues, etc. 

- Desenvolupar programes de prevenció i promoció de la salut.  

- Xerrades, col·loquis sobre sexualitat, seguretat vial, etc. 

 

5. Polítiques de participació democràtica  

- Pla Local Joventut. Procés participatiu 

- Pressupost joventut participatiu 
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- Creació del Consell Local de Joventut. Valoració 

- Participació de les entitats juvenils en els diferents consells del Pla de 

Participació municipal (consell comunicació, etc.) 

- Comissió Joves. Fomentar la participació, donar més informació i dotar 

de continguts per estudiar i debatre temes. 

- Dinamització i potenciació de la revista del SIJ 

- Millora de la pàgina web per incloure un apartat de Joventut. 

- Difusió de la informació jove.  

- Difusió de la informació institucional entre els joves (butlletí, plens, etc.) 

- Estudi viabilitat projecte de ràdio 

 

6. Polítiques d’equilibri i cohesió social  

- Estudi ampliació horaris bus 

- Organitzar xerrades sobre la diversitat cultural. 

- Donar més informació mediambiental i organitzar campanyes, actes pel 

respecte al medi ambient i el seu coneixement. 

Totes les actuacions aquí exposades formarien part del Pla Local de Joventut 

un cop debatut, desenvolupat i aprovat. 
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3. METODOLOGIA DE TREBALL  

Per iniciar aquesta nova etapa des de la Regidoria de Joventut es proposa 

iniciar el procés participatiu d’elaboració del Pla Local de Joventut. 

Aquest procés constarà de les següents fases : 

1. Proposta bàsica 

1. Enquestes a la població jove de Begues.  

2. Anàlisi de la resposta. (Veure Annex) 

3. Presentació de l’anàlisi de la resposta a la Comissió de Joves 

4. Comparació, valoració i debat de les propostes rebudes en base a 

les propostes realitzades per la Regidoria de Joventut 

2. Redacció Pla 

1. Definició línees estratègiques del Pla en base a les propostes 

treballades 

2. Redacció de les propostes  

3. Temporització accions a desenvolupar 

4. Presentació i debat de la proposta elaborada a la Comissió Joves 

5. Redacció del Pla Local Joventut  

3. Presentació Pla 

1. Comissió Joves 

2. Cos tècnic i grups polítics 

3. Informació pública 

4. Aprovació Ple 

4. Posada en marxa del Pla 

5. Presentació del Pla Local de Joventut a Secretaria General de Joventut 

(quan surti convocatòria) 

6. Planificació reunions seguiment i avaluació del Pla 
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4. EL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

 

El Pla Local de Joventut del municipi de Begues és l’eina amb la qual la 

Regidoria de Joventut treballarà durant el proper mandat municipal. El 

document concreta i desenvolupa la línia política que se segueix en matèria de 

joventut, és a dir, polítiques integrals de caire nuclear, explícites i municipals. 

El Pla Local de Joventut de l’ajuntament de Begues té un doble marc d’actuació 

metodològic (Pla Nacional de Joventut) i jurídic (Llei de polítiques de joventut). 

El Pla Local de Joventut de Begues s’elabora per tal de donar un fort impuls a 

les polítiques de joventut al municipi i fer front a les necessitats i demandes de 

la població juvenil.  

Pretén ser una eina útil de treball per orientar, estructurar, planificar i avaluar 

les accions que es duguin a terme en matèria de joventut durant els quatre 

pròxims anys.  

El Pla Local de joventut ha d’esdevenir un element dinamitzador i potenciador 

de la cohesió social, la participació juvenil i l’autonomia dels i les joves en el 

seu procés vital.  

 

Tenint en compte la transversalitat necessària per desenvolupar les polítiques 

de joventut, treballarem  a través dels eixos vertebradors (educació, cultura, 

esports, accés al món del treball, accés a l’habitatge, salut, participació i 

cohesió social) que recull el Pla Nacional de Joventut.  

 

En primer lloc es farà una diagnosi de la realitat juvenil. Aquesta diagnosi és 

fonamenta en la recollida d’informació i el seu posterior estudi.  

S’estudiarà l’entorn dels joves del municipi, es recollirà informació d’altres 

agents que intervenen en el municipi en l’àmbit juvenil a través de la Comissió 

de Joves i l’associació juvenil 639.  

 

En segon lloc, es passarà a la realització del Pla Local de Joventut, posant en 

marxa o mantenint activitats, programes i serveis pels joves de Begues. 
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5. CARACTERÍSTIQUES SOCIODEMOGRÀFIQUES . 

 

Tot i ser un municipi relativament petit, podem atrevir-nos a dir que el 

percentatge de població juvenil del municipi és relativament alt.  

Sobre una població de 6.104 habitants ( dades del darrer padró de març de 

2008), el percentatge de joves de 15 a 30 anys és del 27.21%, un total de 

1.661 joves.  

Una dada bastant significativa a tenir en compte és l’elevat nombre de 

naixements que hi ha al municipi cada any i el gran nombre d’infants que hi ha 

al municipi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POBLACIO JOVE BEGUES 

FRANJA EDAT DONA HOME 

13-17 150 164 

18-22 149 154 

23-28 196 216 

29-35 349 283 

TOTAL 844 817 

TOTAL POBLACIÓ JOVE 1661 

TOTAL POBLACIO BEGUES 6104 

% POBLACIO JOVE 27,21  
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6. CARACTERÍSTIQUES ESTRUCTURALS 

 

6.1. Recursos humans 

 

Càrrec i/o perfil Responsable Dedicació 

Regidora de Joventut Sra. Almudena Cano Rivas exclusiva 

Tècnic de Joventut Sr. Jordi Ros Saperas 10 h / setmana 

Informador juvenil Sr. Jordi Ros Saperas 25 h / setmana 

 

6.2. Recursos financers 

 

El pressupost de la regidoria de Joventut per a l’any 2008 és de 33.950 €, que 

representa un 1,18 % del pressupost total de l’Ajuntament de Begues 

(6.010.472,47 €). El pressupost de Joventut es reparteix en les següents 

partides anuals: 

 

Servei d’Informació Juvenil (SIJ) 32.740€ 

Servei Hotel d’entitats 7.500 € 

Joventut 27.900 € 

Subvenció 2.200 € 

Premis 1.000 € 

Cursos 1.500 € 

Varis 1.350 € 

TOTAL JOVENTUT 33.950 € 
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6.3. Recursos funcionals 

 

• Servei d’Informació Juvenil (SIJ), L’Encantat, de Begues. Edifici de Cal 

Pere Vell. 

 

• Bar i Sala Annexa actuals. Edificis de la Zona Esportiva Municipal. 

 

• Centre  Cívic. Veure avantprojecte a l’annex 
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7. PRINCIPIS DE FUNCIONAMENT 

 

7.1. Interdepartamentabilitat 

 

El Pla Local de Joventut de Begues es basarà en una metodologia 

interdepartamental i fonamentada en la participació jove. El nombre de 

departaments directament implicats són: la regidoria d’Esports, la de Cultura, la 

de Sanitat, la d’Ocupació i la d’Urbanisme. Per tant, la taula de coordinació 

interdepartamental passarà a ser el mateix Consell de Govern. 

 

7.2. Interinstitucionalitat 

 

La regidoria de Joventut té un conveni signat amb el Consell Comarcal del Baix 

Llobregat per tal de donar suport a polítiques juvenils del municipi a través de 

l’Oficina de Serveis Comarcals d’Informació Juvenil (OSCIJ). També forma part 

de la Xarxa de Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona. 

 

Pel que fa a la Secretaria General de Joventut de la Generalitat de Catalunya hi 

ha establert el reconeixement del SIJ L’Encantat de Begues com a membre de 

la Xarxa de Punts d’Informació Juvenil de Catalunya. 

 

7.3 Participació 

 

Pel que fa al grau de participació dels i les joves en les preses de decisions, cal 

destacar l’acció de  la Comissió de Joves, que es reuneix mensualment. 

 

La mitjana de participació en la Comissió de Joves ha estat alta, amb una 

vintena de representants d’entitats i d’associacions. 

L’objectiu és crear també una Comissió de seguiment que periòdicament avaluï 

les accions proposades i que en proposi nous objectius i actuacions. 
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8. CARACTERÍSTIQUES METODOLÒGIQUES 

 

8.1. Anàlisi de la realitat  

 

A l’hora de realitzar una anàlisi de la realitat juvenil del municipi s’ha seguit una 

metodologia qualitativa i intuïtiva. 

 

Begues és un poble del Baix Llobregat amb més de 6.000 habitants. Aquest fet 

ha provocat la necessitat de disposar de diversos serveis per atendre la 

població juvenil. A mitjans de 2.007 s’ha reforçat el Servei d’Informació Juvenil 

de Begues (SIJ) com a centre de referència pel jovent de la població. 

 

Actualment, la població entre 15 i 30 anys és de 1.661 joves, i representa el 

27.21% de la població..   

 

La política de joventut actual es desenvolupa de la següent manera: 

 

• Servei d’Informació Juvenil de Begues (SIJ), en conveni amb el Consell 

Comarcal del Baix Llobregat des del 1998 i membre de la Xarxa de 

Municipis de Qualitat de la Diputació de Barcelona. 

• Servei d’Ocupació Local (SOL). Borsa de treball del municipi que depèn 

de la Regidoria d’Ocupació. 

• Activitats extraordinàries i esdeveniments culturals per a joves, en 

relació a festes majors. Depèn de la Regidoria de Joventut i de Cultura. 

•    Activitats organitzades pel teixit associatiu juvenil (Associació 6 Tres 

Nou), constituït formalment (tallers, competicions, xerrades i concerts). 

Depèn de les regidories de Joventut i de Participació ciutadana. 
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8.2. Visualització de necessitats i problemàtiques bàsiques  

 

Necessitats i problemàtiques bàsiques 

• Manca d’oferta d’activitats i espais d’oci alternat iu nocturn de qualitat 

al municipi. 

• Accedir a una primera feina dins del municipi a través de la borsa de 

treball. 

• Afavorir l’emancipació del jove i modificar-ne la trajectòria vital. 

• Prevenir conductes de risc relacionades amb la salut. 

• Evitar la fractura digital entre els joves. 

• Potenciar el servei del PIJ. 

• Habilitar un centre de trobada per al jovent. 

• Disminució de l’ús social del català entre els joves. 

• Fer promoció de l’associacionisme juvenil 

• Mancança  de transport públic per connectar amb altres poblacions. 

• Habitatge. Manca d’habitatge a preus assequibles tant de compra com de 

lloguer. 
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8.3. Diagnòstic i objectius  

 

Una vegada detectades les necessitats i les problemàtiques al nostre municipi, 

les actuacions a tenir en compte haurien de seguir la línia que marquen els 

objectius següents: 

 

Objectius 

• Promoure la cultura i les formes d’expressió juvenil. 

• Apropar la informació al col·lectiu juvenil. 

• Potenciar i ampliar els mecanismes d’orientació i acompanyament laboral. 

• Facilitar l’accés a l’habitatge. 

• Promoure estils de vida i conductes saludables. 

• Apropar el sistema sanitari als joves. 

• Potenciar l’ús de les TIC. 

• Desenvolupar i potenciar serveis adreçats a la població jove del territori. 

• Afavorir l’arrelament de la població jove al territori. 

• Promoure l’ús del català en els espais de participació de les persones i 

dels grups joves. 

• Fomentar i reconèixer noves formes de participació. 

• Ajudar a la cohesió social i fomentar els valors democràtics entre els 

joves. 
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8.4. Programes  

 

Objectiu Programa 

• Fomentar i reconèixer noves 

formes de participació. 

• Ajudar a la cohesió social i 

fomentar els valors democràtics 

entre els joves. 

• Afavorir l’arrelament de la 

població jove al territori. 

Pla d’actuacions juvenils, 

avantprojecte Centre Cívic i 

adequació espai jove. 

• Promoure la cultura i les formes 

d’expressió juvenil. 

• Potenciar l’ús de les TIC. 

• Desenvolupar i potenciar 

serveis adreçats a la població 

jove del territori. 

• Afavorir l’arrelament de la 

població jove al territori. 

• Promoure l’ús del català en els 

espais de participació de les 

persones i dels grups joves. 

• Ajudar a la cohesió social i 

fomentar els valors democràtics 

entre els joves. 

Servei d’Informació Juvenil, 

L’Encantat, de Begues 

• Potenciar i ampliar els 

mecanismes d’orientació i 

acompanyament laboral. 

Servei d’Ocupació Local de Begues 

• Prevenció del consum de tabac, 

alcohol i cànnabis. 
Projecte salut  
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8.5. Destinataris  

 

Els destinataris són persones d’edats compreses entre els 15 i els 30 anys. 

També cal remarcar que amb aquests projectes tenim en compte la participació 

de tots aquells joves amb risc d’exclusió social. 

 

8.6. Temporització  

 

L’evolució i el desenvolupament dels programes és de caràcter plurianual, de 

manera que tenen una clara intenció de continuïtat fins al final de la vigència 

del Pla Local de Joventut de Begues (2008-2011).  Per més detall veure Annex. 

 

8.7. Avaluació  

 

Després de la realització de cada acció, es durà a terme l’avaluació a través 

d’una memòria avaluativa de caràcter quantitatiu (nombre d’assistents o 

usuaris) i qualitatiu (entrevistes amb persones responsables o rellevants de les 

activitats). 

 

Es procedirà a la valoració de l’avaluació en funció de l’assoliment dels 

objectius plantejats en cada una de les actuacions realitzades. Aquesta 

valoració serà autoavaluada pel personal tècnic de l’Ajuntament que n’haurà fet 

el seguiment i que haurà participat en l’organització de forma directa o 

indirecta. 

 

Pel que fa a les activitats desenvolupades pel teixit associatiu, hi haurà una 

coavaluació de les accions. Els criteris avaluatius es realitzaran segons si els 

objectius responen a les necessitats detectades, si s’han complert o no sobre 

les bases dels indicadors d’avaluació i si s’han dut a terme amb el mínim de 

recursos possibles. 
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9. PLA ACTUACIONS 

 

PROJECTE ESPAI JOVE  

 

 

Eix 
Polítiques juvenils 
 
Àmbit 
Lleure. 
 
Objectiu 
Dinamització juvenil al municipi de Begues. 
 
Descripció del programa 
Projecte d’habilitació, ús i dinamització d’una sala al l’Osij. Aquest projecte 
treballa la dinamització quotidiana dels joves usuaris de l’equipament, la 
informació juvenil, la programació d’activitats amb ells, el foment de la 
participació dels joves, i l’educació no formal dels mateixos. 
 
Recursos 
Tècnic de joventut. 
 
Destinataris 
Joves de 12 a 30 anys de forma general, però els usuaris majoritaris són els 
adolescents de 12 a 18 anys. 
 
Calendari 
Servei permanent, l’horari coincidirà amb el del Osij. 
 
 
Indicadors 
Número d’activitats realitzades, número d’usuaris de l’equipament, número de 
grups de joves 
implicats en les activitats programades. 
 
Pressupost 
5000 euros 
 
Participació jove 
Joves usuaris de l’Equipament, grups formals i grups informals 
 
Àrees implicades 
Joventut, participació ciutadana, serveis socials. 
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AGENDA JOVE/BUTLLETÍ-E JOVE  
 
 
Eix 
Polítiques juvenils. 
 
Àmbit 
Informació i polítiques de foment de la participació i la informació 
 
Objectiu 
Difusió de la informació  de tot el que es fa en matèria de joventut al municipi 
de Begues. 
 
Descripció del programa  
Elaboració d’una agenda i un butlletí per donar informació d’activitats d’oci, 
culturals, esportives, xerrades, etc a la població juvenil i informar d’aspectes 
d’interès pel jovent d’altres administracions.  
 
Recursos 
Regidoria de joventut. 
 
Destinataris 
Joves de 12 a 30 anys de forma general, però d’interès general per a tota la 
població. 
 
Calendari 
Mensualment. 
 
Indicadors 
Número d’exemplars repartits i número d’agents implicats en les activitats 
programades,  
 
Pressupost 
2000 euros 
 
Participació jove 
Grups formals i grups informals 
 
Àrees implicades 
Joventut, participació ciutadana i comunicació 
 
 
 
 
 
 
 
 



Regidoria de Joventut                                                                                           PLJ 2008 - 2011 
Ajuntament de Begues 
 

 21 

 
 

PORTAL JOVE  
 
 
Eix 
Polítiques juvenils. 
 
Àmbit 
La informació com a mitjà de comunicació i de foment de la participació juvenil. 
 
Objectiu 
Facilitar l’accés a tot tipus d’informació relacionada amb temàtiques de joventut, 
cultura, educació, etc i fomentar l’ús d’aquesta eina per promoure la participació 
dels joves amb els aspectes relacionats amb les polítiques municipals, per 
exemple, a través de fòrums i altres eines com messenger. 
 
Descripció del programa 
Creació i desenvolupament d’un portal jove dins la pàgina web de l’ajuntament.  
 
Recursos 
Tècnic de joventut i tècnic de comunicació 
 
Destinataris 
Joves de 12 a 30 anys específicament però d’interès general per tota la 
població 
 
Calendari 
Permanent 
 
Indicadors 
Número de visites, número de consultes, número d’intervencions. 
 
Pressupost 
3.000 euros 
 
Participació jove 
Associació juvenil i grups informals que puguin anar ampliant els continguts del 
portal. 
 
Àrees implicades 
Joventut, participació ciutadana i comunicació 
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SETMANA JOVE A LA FESTA MAJOR  

 
 
 
Eix 
Polítiques educatives i culturals 
 
Àmbit 
L’oci alternatiu. 
 
Objectiu 
Dinamitzar amb activitats alternatives el lleure juvenil dins la programació de 
Festa Major al Juliol. 
 
Descripció del programa 
Programació d’activitats i tallers durant la Festa Major de Begues, tot comptant 
amb  les entitats locals i específicament amb d’associacions juvenils. 
 
Recursos 
Tècnic de joventut, associació juvenil 6tres9 
 
Destinataris 
Joves de 12 a 30 anys específicament però d’interès general. 
 
Calendari 
La última setmana de juliol 
 
Indicadors 
Número d’activitats realitzades, número d’usuaris , número de grups de joves 
implicats en les activitats programades. 
 
Pressupost 
2.000 euros 
 
Participació jove 
Associació 6tres9, associació de diables i timbalers i joves a títol individual. 
 
Àrees implicades 
Joventut, participació ciutadana, cultura. 
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CICLE DE CURTS. DRETS HUMANS I MEDI AMBIENT.  

 
 
 
Eix 
Polítiques educatives i culturals 
 
Àmbit 
Consum cultural  
 
Objectiu 
Donar a conèixer la realitat de diferents temàtiques d’actualitat. 
 
Descripció del programa 
Programació de dos cicles de projeccions de curts sobre els Drets Humans i un 
segon cicle sobre Medi Ambient dins l’espai “La Primavera Cultural”. Es pretén, 
d’una manera lúdica, sensibilitzar i conscienciar sobre aquestes temàtiques. Es 
preveu la realització de taules de debat i fòrums. 
 
Recursos 
Regidoria de joventut. 
 
Destinataris 
Tota la població en general 
 
Calendari 
Juny-juliol 
 
Indicadors 
Número d’assistents i número de participants als debats i taules de discussió. 
 
Pressupost 
5.000 euros 
 
Participació jove 
Associació juvenil 6tres9, coorganitzadora de La Primavera Cultural. 
 
Àrees implicades 
Joventut, participació ciutadana, medi ambient, cultura i serveis socials 
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FUTBOL SALA -24H.- BÁSQUET 3X3 AL CARRER 

 
 
 
 
Eix 
Polítiques educatives i esportives 
 
Àmbit 
Foment de la pràctica esportiva i de la participació. 
 
Objectiu 
Foment de l’esport com a complement i/o alternativa d’oci. 
 
Descripció del programa 
Organització d’un torneig de futbol sala  a les instal·lacions esportives 
municipals i un torneig de bàsquet de 3 x 3 al carrer durant un cap de setmana. 
L’Ajuntament se’n fa càrrec de l’organització del torneig, cedeix alguns 
equipaments per la seva realització i premia els campions. En aquest torneig 
participen per equips la població juvenil del poble. 
 
Recursos 
Regidoria de joventut i esports. 
 
Destinataris 
Joves de 12 a 30 anys, però d’interès general per tota la població. 
 
Calendari 
Agost 
 
Indicadors 
Número de participants. 
 
Pressupost 
1500 euros 
 
Participació jove 
Associacions i joves a títol individual. 
 
Àrees implicades 
Joventut, participació ciutadana i esports. 
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ESPAI SKATE  

 
 
 
Eix 
Polítiques educatives, esportives. 
 
Àmbit 
Foment de la pràctica esportiva alternativa. 
 
Objectiu 
Ajudar al jovent en practiques esportives alternatives. 
 
Descripció del programa 
Projecte de rehabilitació i instal·lació d’un equipament esportiu a l’aire lliure per 
la pràctica de l’SKATE. 
 
Recursos 
Regidoria de Joventut i Esports 
 
Destinataris 
Joves de 12 a 23 anys. 
 
Calendari 
Anual, és un servei permanent. 
 
Indicadors 
Número d’usuaris de l’equipament   
 
Pressupost 
15.000 euros 
 
Participació jove 
Grups formals i grups informals 
 
Àrees implicades 
Joventut, participació ciutadana, esports. 
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AULA D’ESTUDI  
 
 
 
 
Eix 
Polítiques educatives i culturals 
 
Àmbit 
Foment dels hàbits d’estudi 
 
Objectiu 
Facilitar espais per foment de l’estudi. 
 
Descripció del programa 
Habilitar un espai adequat per facilitar l’estudi en èpoques d’exàmens amb el 
corresponent suport de personal per gestionar l’espai. 
 
Recursos 
Regidoria Joventut 
 
Destinataris 
Joves de 12 a 30 anys de forma general, però els usuaris majoritaris són els 
adolescents de 12 a 18 anys 
 
Calendari 
Època d’exàmens (maig-juny, agost-setiembre, desembre-gener) 
 
Indicadors 
Número de persones que utilitzaran l’espai habilitat per l’estudi 
 
Pressupost 
2000 euros 
 
Participació jove 
Estudiants d’ESO, Batxillerat, universitat i cicles formatius. 
 
Àrees implicades 
Joventut, participació ciutadana, educació 
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CICLE DE XERRADES: ACCÈS TREBALL I EMANCIPACIÓ  
 
 
 
 
Eix 
Polítiques socials. 
 
Àmbit 
Treball 
 
Objectiu 
Facilitar les eines adients per a la recerca de treball. 
 
Descripció del programa 
Orientar i assessorar al jove en els aspectes que intervenen alhora de buscar 
feina com són l’elaboració d’un currículum, les tècniques per enfrontar-se a una 
entrevista, etc. 
 
Recursos 
Serveis socials. 
 
Destinataris 
Joves de 12 a 30 anys, i també la resta de la població. 
 
Calendari 
Una sessió informativa a l’any. 
 
Indicadors 
Número de persones que assisteixen al cicle. 
 
Pressupost 
500 euros 
 
Participació jove 
Tots els joves interessats en l’accés al treball. 
 
Àrees implicades 
Joventut, participació ciutadana, serveis socials i promoció econòmica. 
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OCI ALTERNATIU  

 
 
Eix 
Polítiques juvenils i culturals 
 
Àmbit 
Oci cultural i alternatiu 
 
Objectiu 
Dinamitzar un espai jove “Sala Annexa” com a punt de reunió i d’oferta 
d’activitats d’oci i culturals. 
 
Descripció del programa 
Coordinació i gestió de diferents activitats permanents i estables en l’únic punt 
d’esbarjo i d’oci de la població jove de Begues. Davant la mancances 
d’alternatives d’oci, s’ha preparat una planificació de diferents activitats d’oci 
nocturn: Concerts mensuals, festes monogràfiques mensuals, sessions de 
cinema mensuals de temàtica juvenil, sessions de Dj. per promocionar als joves 
del poble i tallers i xerrades de diferents temàtiques d’interès juvenil. 
Es donarà suport per una altre banda a tota una sèrie d’activitats organitzades 
per l’associació juvenil 6tre9 com la Jornada de Memòria Històrica i un Sopar 
Medieval. 
 
Recursos 
Regidoria de Joventut. 
 
Destinataris 
Joves de 12 a 30 anys de forma general 
 
Calendari 
Tot l’any 
 
Indicadors 
Número d’activitats realitzades, número de joves participants. 
 
Pressupost 
23000 euros 
 
Participació jove 
Associació juvenil 6tre9 i grups informals de joves. 
 
Àrees implicades 
Joventut, participació ciutadana,cultura 
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OSIJ 
 
 
 
Eix 
Polítiques juvenils. 
 
Àmbit 
Joventut. 
 
Objectiu 
Posar a l’abast dels joves informació i assessorament sobre diverses 
temàtiques. 
 
Descripció del programa 
Projecte d’ús i dinamització de Cal Pere Vell. Una oficina que, a part d’oferir i 
elaborar informació, disposa d’uns recursos 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. 
 
Recursos 
Tècnic de joventut. 
 
Destinataris 
Joves de 12 a 30 anys. 
 
Calendari 
servei permanent. 
 
Indicadors 
Número d’activitats realitzades, número d’usuaris de l’equipament, número de 
grups de joves 
implicats en les activitats programades, consultes realitzades al PIJ, usos del 
PIJ. 
 
Pressupost 
35.000 euros 
 
Participació jove 
Joves usuaris de l’Equipament, grups formals i grups informals 
 
Àrees implicades 
Joventut i Comunicació. 
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PORTAL D’ENTITATS  

 
 
 
Eix 
Polítiques culturals. 
 
Àmbit 
Comunicació 
 
Objectiu 
Facilitar l’operativa de funcionament d’una pàgina web a les diferents 
associacions de Begues. 
 
Descripció del programa 
Portal d’entitats on hi tindran cabuda totes les associacions i que podran penjar 
tota la informació que desitgin de forma pràctica i senzilla. 
 
Recursos 
Regidoria de Joventut i Comunicació. 
 
Destinataris 
Totes les associacions del municipi de Begues. 
 
Calendari 
Servei permanent. 
 
Indicadors 
Nombre d’associacions que s’adhereixin a la iniciativa i funcionament i 
manteniment d’aquest portal. 
 
Pressupost 
Subvencionat per la Diputació. 
 
Participació jove 
Entitats juvenils. 
 
Àrees implicades 
Joventut, participació ciutadana,comunicació. 
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COMISSIÓ DE JOVES 
 
 
 
Eix 
Polítiques juvenils. 
 
Àmbit 
Joventut. 
 
Objectiu 
Comunicar i explicar als joves les diferents actuacions que duu a terme la 
Regidoria de Joventut. 
 
Descripció del programa 
Foment de la participació dels grups de joves en la gestió i coordinació dels 
temes relacionats amb la joventut. Foment del treball transversal en totes les 
àrees municipals.  
 
Recursos 
Regidoria de Joventut, tècnic de joventut. 
 
Destinataris 
Joves de 12 a 30 anys. 
 
Calendari 
Un cop al mes. 
 
Indicadors 
Número de joves que assisteixen a la Comissió. 
 
Pressupost 
Recursos personals propis 
 
Participació jove 
Grups formals i grups informals 
 
Àrees implicades 
Joventut, Participació Ciutadana i Comunicació. 
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PROJECTE DE PREVENCIÓ DE CONSUM DE TABAC,ALCOHOL I 
CANNABIS  

 
Eix 
Polítiques juvenils 
 
Àmbit 
Salut 
 
Objectiu  
Prevenir el consum abusiu del tabac, l’alcohol i el cànnabis conscienciar dels 
riscos associats al consum fer accessible la informació i els recursos d’atenció 
a les drogodependències.  Com a objectiu específic es pretén que l’alumnat de 
6è de primària escolaritzat a Begues conegui els conceptes bàsics de 
drogodependència, tolerància, pressió de grup, ... relacionats amb el consum 
del tabac Que els alumnes de 6è escolaritzat a Begues adquireixi una actitud 
responsable davant els possibles consums en el futur essent conscients dels 
riscos associats al mateix Que els pares i mares dels alumnes de primària 
escolaritzats a Begues puguin afrontar la prevenció del consum de tabac des 
de una educació familiars tant si són fumadors com si no Que els adolescents 
del municipi tinguin una informació de qualitat sobre el tabac, l’alcohol i el 
cànnabis, sobre les conseqüències del seu consum, sobre els riscos associats 
al consum de les mateixes i sobre els espais de informació, assessorament i 
atenció a les drogodependències.  

 
Descripció del programa  
El programa consta de dues parts, una que es realitzarà amb els alumnes de 
6è del CEIP Sant Cristòfol i l’escola Sant Lluís abraçant 4 grups classe on es 
treballarà la prevenció del tabaquisme i una segona part a nivell comunitari 
adreçada a adolescents del municipi amb campanyes de difusió i prevenció del 
consum de cànnabis i alcohol. Pel que fa a la prevenció del tabac, el projecte 
es desenvolupa de la següent manera: en primer lloc el professorat rebrà una 
formació i unes orientacions per a fer unes activitats amb els alumnes i després 
un professional especialitzat en prevenció de drogodependències de l’empresa 
IPSS farà una sessió amb l’alumnat per tal d’aprofundir en els temes treballats. 
Amb els dibuixos que es realitzaran amb les activitats es farà una edició d’una 
calendari on a cada lamina de més hi haurà un dibuix realitzar per un alumne 
en relació al tabac . La presentació d’aquest calendari serà durant les sessions 
formatives a pares i mares dels grups de 6è i se’ns farà difusió per tot el 
municipi. La part del projecte adreçada als adolescents es realitzarà a través 
del PIJ del municipi fent difusió de guies de prevenció de consum de cànnabis i 
alcohol i dels riscos associats i realitzats exposicions i tallers sobre aquestes 
drogues.  
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Recursos 
Educadora Social, psicòleg i informador juvenil. 
 
Destinataris 
El consum de tabac al municipi de Begues és mou en els índex habituals de tot 
Catalunya, però es detecta un consum de cànnabis molt elevat entre la 
població adolescents i l’alcohol està present en les festes juvenils. Caldria però 
poder elaborar un estudi més específic sobre consum i hàbits dels joves de 
Begues ja que tenen tendència a marxar del municipi per consumir el seu 
temps d’oci en tenir una oferta limitada a Begues. 
 
Calendari 
Curs 2008-2009 
 
Indicadors 
Alumnes participants , adolescents i famílies 
 
Pressupost 
3900 € 

Participació jove  

Alumnes participants i usuaris PIJ 

Àrees implicades 
Regidoria Joventut i Serveis Socials 
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ANNEX 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. TEMPORITZACIÓ PLA QUI QUAN 

      

1. Proposta bàsica     

a. Enquestes als joves Regidoria Novembre-07 

b. Anàlisi resposta Regidoria Novembre-07 

c. Presentació de l’anàlisi de la resposta a la Comissió de Joves Regidoria Desembre-07 

d. Comparació, valoració i debat de les propostes rebudes en base a les 

propostes realitzades per la Regidoria de Joventut Comissió Joves + Regidoria Desembre-07 

      

2. Redacció Pla     

a. Definició línees estratègiques del Pla en base a les propostes treballades Regidoria Gener-08 

b. Redacció de les propostes  Regidoria Gener-08 
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c. Temporització accions a desenvolupar Regidoria Gener-08 

d. Presentació i debat de la proposta elaborada a la Comissió Joves 

 

Comissió Joves + Regidoria Març-08 

e. Redacció del Pla Local Joventut  Regidoria Març/Abril-08 

      

3. Presentació Pla     

a. Comissió Joves Regidoria Maig-08 

b. Cos tècnic i grups polítics Regidoria  Maig-08 

c. Informació pública Regidoria Maig-08 

d. Aprovació Ple Regidoria Juny-08 

      

4. Posada en marxa Pla Regidoria Març-08 
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5. Presentació Pla a la Sec. General Joventut Regidoria   

      

6. Planificació reunions seguiment i avaluació del Pla Regidoria + Comissió joves Trimestralment 

 



2. VALORACIÓ ENQUESTES 
 

 

Des de la regidora de Joventut s’ha dut a terme entre els mesos de 

desembre’07 i gener’08 la campanya Jove, tu decideixes  adreçada els i les 

joves de Begues. Aquesta iniciativa ha consistit en una enquesta on s’han 

recollit, d’una banda, les dades demogràfiques i personals del jove i, de l’altra, 

les opinions, inquietuds i suggeriments de cadascun d’ells. 

D’aquesta manera, una vegada analitzada tota la informació, podem concloure 

els següents aspectes: 

 

1) Dades generals. 

- El nombre d’enquestes lliurades a l’urna han estat 36 això representa un 

3.83% de participació. 

- D’aquestes, 16 corresponen a nois i 20 a noies. 

- Han participat nois i noies des dels 15 anys i fins als 30, situant-se la 

mitjana d’edat en 23. 

- Un 16,7% dels joves tenen finalitzada l’ESO, un 30,5% el Batxillerat, un 

11,1% FP/II Cicles Formatius i un 41,7% ha acabat alguna carrera 

universitària. 

- Actualment un 16,7% d’aquests joves estudia, un 38,8% estudia i 

treballa i un 44,5% treballa. 

- El 80,5% d’aquests joves viu amb els pares, l’11, 1% ho fa a través del 

lloguer compartint pis i un 8,4% té un pis o casa de propietat. 

 

       2) Et sents de Begues? Si la resposta és que  no, digues una raó  

- El 86,11% dels participants d’aquesta campanya SÍ que es senten de 

Begues, mentre que un 13,89% diuen NO sentir-s’hi. 

- Les raons per les quals no s’hi senten són les següents: 

� “treballo fora i en termes d’oci també haig de sortir fora”. 

� “no sé què és sentir-se de Begues” 

� “no hi ha res interessant” 

� “tots els meus amics han anat a viure a una altre població” 
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� ja no hi visc, només vinc algun cap de setmana” 

 

         3) Què fas en el teu temps lliure?  

- En el temps lliure els joves el dediquen a: 

� sortir amb el grup d’amics 

� lectura 

� ballar 

� esports 

� escoltar música 

� estudiar 

� participar en associacions 

� jocs recreatius 

� ordinador 

� passejar 

� bici 

� anar de compres 

� teatre 

� cinema 

� viatjar 

� visitar exposicions 

� concerts 

� sortir de festa 

� estar amb la parella 

 

          4) Les nits de cap de setmana et quedes a  Begues?  

- Un 47,22% dels joves les nits de cap de setmana es queden a Begues 

mentre que el 52,78% restant surt fora del municipi. 

- Els joves que es queden a de Begues van a: 

� al camp de futbol 

- Els joves que no es queden a Begues van a : 

� Castelldefels 

� Barcelona 

� Viladecans 

� Gavà 
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� Vilafranca del Penedès 

 

- Els que surten fora ho fan principalment en cotxe propi. 

- Els que es queden a Begues ho fan caminant, amb cotxe i/o ciclomotor. 

 

     5) Les nits de cap de setmana et quedes a Begues?  

- El que els hi agradaria que es fes pel seu temps d’oci a Begues és 

sobretot un Centre Cívic (casal jove). A més a més, també consideren 

important els següents ítems: 

� bar musical 

� potenciar la sala annexa 

� àrea recreativa 

� fomentar les activitats socioculturals, esportives i les adreçades 

als joves 

� ampliar horari de la biblioteca 

� ampliar ordinadors del PIJ. 

� més botigues en el poble 

 

     6) Has participat últimament en els diferents actes per al jovent que ha        

organitzat l’associació 6tres9 o el mateix ajuntame nt?  

- Un 47,22% SÍ que ha participat últimament en els diferents actes pel 

jovent mentre que un 52,78% NO ho ha fet. 

- Els que sí que hi ha participat ha estat en: 

� comissió de joves 

� concerts 

� disco mòbil 

� sopar medieval 

� concursos 

� debats 

� karaoke 

� festa major 

� raid 

� risoteràpia 

� futbol 24 hores 
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� contacontes 

� play 

� bàsquet 

 

- Els motius dels joves que no hi ha participat són bàsicament: 

� per desconeixement 

� perquè no ho troben interessant 

� perquè no els hi arriba la informació 

� per falta de temps 

� perquè no han tingut l’oportunitat 

 

      7) Quina valoració fas de la Sala Annexa i le s activitats que s’hi  

realitzen?  

- La valoració que els joves en fan de la Sala Annexa i de les activitats 

que s’hi realitzen és amb un 2,8% de molt bona, en un 16,6% de bona, 

suficient en un 36,1%, la consideren insuficient un 30,6%, molt 

insuficient la troben un 5,6% i, finalment, un 8,3% no sap/no contesta. 

 

       8) Has participat mai en alguna associació?  

- Un 47,22% SÍ que ha participat en alguna associació i un 52,78% dels 

joves que han respost l’enquesta NO. 

- Dels que han participat ho han fet en les següents associacions: 

� Cucafera 

� Timbales 

� CEB 

� Cau 

� 639 

� Joves pel Nadal 

� Creu Roja 

   

 

         9) Coneixes les associacions juvenils de B egues?  

- Un 63,9% dels joves coneix les associacions juvenils de Begues mentre 

que un 36,1% no les coneix. 
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  10) Coneixes el Servei d’Informació Juvenil?  

- Un 75% coneix el Punt d’Informació Juvenil per un 25% que no el coneix 

- Dels que el coneixen, un 33,3% l’utilitza, un 55,6% no l’utilitza i un 11,1% 

no sap/no contesta. 

 

  11) L’utilitzes?  

- Un 47,22% SÍ que coneix la Comissió de Joventut i un 52,78% dels 

joves diuen que NO la coneixen. 

 

  12) Coneixes la Comissió de Joventut?  

- Un 30,6% SÍ que ha participat en alguna reunió de la Comissió de 

Joventut mentre que un 69,4% NO hi ha participat. 

- Dels que no hi han participat és degut a: 

� falta d’horari 

� perquè ja l’informen 

� perquè ja es fa coses 

� motius personals 

� no els hi sembla interessant 

� perquè no pot ser de joves 

� perquè no n’estan al corrent 

� perquè no la coneixen 

� perquè treballen fora 

 

        13) Has participat en alguna reunió de la Comissió de Joventut?  

- Si no s’hi participa en aquestes Comissions de Joventut, les propostes, 

suggeriments, queixes o necessitats poden arribar a l’Ajuntament: 

� de cap manera 

� mail 

� enquestes 

� reunint firmes 

� fent una carta  

� fent propostes 

� altre persones 
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� web 

� poc accessible 

� canals personals 

� reunió 

� ateneu 

� centre social 

 

           14) Si la resposta és que No digues per què?  

- Els 5 equipaments que els joves consideren més importants són: 

� zona esportiva 

� sala annexa 

� centre cívic 

� piscina 

� biblioteca 

 

 15) Si no hi participes, com creus que poden arriba r a l’Ajuntament 

les teves propostes, suggeriments, queixes o necess itats?  

- Un 27,8% opina que SÍ que s’aprofiten aquests espais mentre que un 

72,2% considera que NO. 

- Dels que han contestat que no ho diuen perquè: 

� ampliar horaris biblioteca 

� sala annexa tancada 

� espais buits 

� no hi ha llocs interessants 

� millora instal·lacions 

� escorxador poc aprofitat 

� manca activitats alternatives 

� poques activitats i poc variades 

� poc ús espai públic 

� poc temps lliure 

� marxen fora 
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   16) Destaca quines creus que són les necessitats  dels joves de 

Begues.  

- Les principals necessitats dels joves de Begues són: 

� transport 

� pisos protecció oficial 

� centres reunió 

� alternativa oci 

� més activitats 

� ampliació horaris biblioteca 

� institut 

� alberg juvenil 

� centre cívic 

 

 

17) Si t’escollissin regidor/a de Joventut de l’Aju ntament, quines 

decisions prendries en matèria de Joventut a Begues ? 

(especifica les propostes que vulguis en cada àmbit  i les actuacions que 

faries) 

 

- Les decisions que prendrien en matèria de joventut a Begues són: 

- Cultura : 

> poesia 

> teatre 

> música 

> cucafera 

 

-Educació : 

> curs idiomes subvencionat 

> ampliació horaris biblioteca 

> IES 

- Esport : 

> dansa 
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> baixar preus piscina i tennis 

> bicipark 

> skatepark 

> camp de gespa 

> altres esports 

> altres espais 

> facilitar a tots els joves 

> més activitats 

 

       -Habitatge : 

 > protecció oficial 

 > subvencionar habitatges 

  

   -Mobilitat : 

 > millora del transport (bus) 

 

    -Oci : 

 > concerts  

 > discoteca 

 > cinema 

 > casal jove 

 > bar musical 

 

    -Participació : 

 > centre cívic 

 

    -Treball : 

 > borsa de treball 
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3. Servei d’Informació Juvenil de Begues 

 

L’Encantat 

 

 

 

Memòria 2007 

 



Regidoria de Joventut                                                                                           PLJ 2008 - 2011 
Ajuntament de Begues 
 

 47 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDEX 

 

 

Introducció......................................................................................................... 

Intranet i webs de joventut................................................................................. 

Inscripcions........................................................................................................ 

Curs de premonitors del lleure ............................................................... 

Cursa d’andròmines ORNI 2007 – Festa Major d’Estiu 2007 ................ 

Curs de fotografia digital......................................................................... 

Venda d’entrades.............................................................................................. 

Tramitació de carnets........................................................................................ 

Suport i assessorament a entitats..................................................................... 

Exposicions, xerrades i campanyes.................................................................. 

Publicació de la revista del SIJ L’Altaveu Jove................................................. 

Espai Multimèdia i Xarxa Telemàtica de Catalunya.......................................... 

Servei de préstec.............................................................................................. 

Subvencions...................................................................................................... 

Estadístiques..................................................................................................... 

46 

46 

46 

 

46 

47 

 

47 

47 

47 

47 

48 

48 

49 

49 

50 

50 

 

 

 

 

 

 



Regidoria de Joventut                                                                                           PLJ 2008 - 2011 
Ajuntament de Begues 
 

 48 

 

INTRODUCCIÓ 

 

A continuació presentem la memòria corresponent a l’any 2007 del Servei 

d’Informació Juvenil de Begues (SIJ), L’Encantat, òrgan que depèn de la 

regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Begues. 

 

Durant aquest darrer any cal destacar: 

 

• El canvi d’ubicació de l’Oficina d’Informació de Serveis Juvenils, situada 

en el mateix edifici que el Hotel d’entitats. 

• El funcionament de tots els serveis del SIJ. 

• L’augment del nombre de consultes a través d’Internet. 

• L’augment del servei de préstec de material d’interès juvenil (revistes, 

guies i DVD). 

• La consolidació d’un espai de trobada per als joves. 

 

Tanmateix, el servei ha continuat amb una línia de suport i assessorament a les 

entitats del poble, així com a les activitats que realitzen. 

 

Intranet i webs de joventut 

 

• Presència al web de la Secretaria General de Joventut de la 

Generalitat de Catalunya. 

• Presència al web del Consell Comarcal del Baix Llobregat. 

• Participació a l’”Agenda Jove municipi a municipi!” de l’OSIJ. 

 

INSCRIPCIONS 

 

Curs de premonitors del lleure 

 

Lliurament de la documentació i recepció de documents. Setmana Santa 

de 2007. 
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Cursa d’andròmines ORNI 2007 – Festa Major d’Estiu 2007 

 

Inscripcions de les tres modalitats i lliurament de les instàncies per 

sol·licitar l’ajut econòmic. 

 

Curs de fotografia digital 

 

Curs dut a terme dins de les activitats del catàleg de la Diputació de 

Barcelona (octubre de 2007). S’han dut a terme les inscripcions i les 

gestions telefòniques del curs. 

 

VENDA D’ENTRADES 

 

• Sopar del Dia de la Dona Treballadora (març de 2007). 

• Sopar medieval (juliol de 2007). 

• Teatre de Festa Major: Teatre de Guerrilla (23 de juliol). 

• Arrossada popular de Festa Major de Begues (25 de juliol). 

 

TRAMITACIÓ DE CARNETS 

 

Durant l’any 2007 el Servei d’Informació Juvenil ha tramitat un carnet, 

corresponent al que emet la REAJ (Red Española de Albergues Juveniles): 

 

• 1 carnet d’alberguista de jove 

 

SUPORT I ASSESSORAMENT A ENTITATS 

 

Suport a l’associació Cuca Fera, Diables, Timbalers i Grallers de Begues. 

Material, fotocòpies i suport organitzatiu. 

Suport a la Coral Montau: Cor Juvenil Ad Libitum i seccions infantils. Material i 

fotocòpies. 

Suport al Club de Bàsquet Begues. Material i fotocòpies. 
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Suport al Centre d’Estudis Beguetans. Material i fotocòpies. 

Suport a la Penya Barcelonista de Begues. Material i fotocòpies. 

Suport al Begues Festiu. Material i fotocòpies. 

Suport a l’Associació Juvenil 6 Tres nou. 

Suport a l’Esplai Uraka. Material i fotocòpies. 

Suport a l’Associació de Comerciants i Industrials de Begues durant la 

campanya de Nadal, desembre de 2007 (portes obertes del SIJ per a jocs, 

Internet...). 27 i 28 de desembre de 2007. 

 

Suport a aquestes i a moltes altres associacions i entitats del poble, amb els 

panells i l’expositor informatius. 

 

EXPOSICIONS, XERRADES I CAMPANYES 

 

Campanya d’oci alternatiu juvenil: Llunestiu ’07.     

 Campanya de promoció d’Internet i del programari lliure: regal del CD 

“Programari Lliure”.  

Campanya “Lluita contra la sida”. 

 

Seguiment dels dies internacionals a través de la revista L’Altaveu Jove i de les 

exposicions al Servei d’Informació Juvenil. 

 

Concursos i tardes dedicades als jocs de taula i d’Internet. 

 

PUBLICACIÓ DE LA REVISTA DEL SIJ L’ALTAVEU JOVE  

 

La periodicitat de la revista ha estat mensual, exceptuant el mes d’agost, que el 

SIJ està tancat per vacances. Els mesos de juliol i setembre s’han editat dues 

revistes exclusives del Llunestiu ‘07.  

 

Totes les revistes han estat difoses a través d’alguns dels comerços de 

Begues, així com dels edificis municipals (Ajuntament, Biblioteca, etc.), i en 

algunes ocasions especials, vam repartir els exemplars casa per casa. 
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A partir del novembre del 2.007 aquesta revista va canviar de nom i s’anomenà 

l’Altaveu-Jove 

  

 ESPAI MULTIMÈDIA I XARXA TELEMÀTICA DE CATALUNYA 

  

Les persones que vulguin connectar-se a Internet o treballar amb els 

ordinadors, ja siguin els de l’Espai Multimèdia com els de la Xarxa Telemàtica 

de Catalunya, han d’apuntar-se al full de registre que hi ha a l’entrada de 

l’Espai. En aquest full han d’anotar-hi el nom i els cognoms, l’edat, l’hora d’inici i 

l’hora de finalització del servei. 

 

Aquest registre ens serveix per controlar les persones que tenen accés a 

l’Espai així com per fer el recompte general dels usuaris d’aquest servei. 

 

Al servei de l’Espai Multimèdia només hi tenen accés persones majors de 13 

anys. En cas de ser menors d’aquesta edat, han d’anar acompanyades d’un 

tutor o tutora que se’n responsabilitzi. 

   

Pel que fa als ordinadors de la Xarxa Telemàtica de Catalunya, ha tingut una 

mitjana de set persones cada dia. La major part dels usuaris han utilitzat 

aquests ordinadors per fer les mateixes tasques que farien en qualsevol altre 

dels de l’Espai Multimèdia. Això significa que, malgrat les jornades i la 

informació sobre què és la Xarxa Telemàtica, molt poca gent l’ha utilitzat com a 

recurs. El fet de tenir aquests ordinadors a l’espai central del SIJ fa que l’estona 

de consulta sigui delimitada a 45 minuts, aproximadament,  a fi de fer més àgil 

l’accés a Internet. 
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SERVEI DE PRÉSTEC 

 

Durant el 2007 s’han fet 73 préstecs  de material del Servei d’Informació 

Juvenil.  

 

41 Revistes 

14 Guies de viatges 

5 cintes DVD / VHS  

4 Guies d’estudis  

4 Llibre  

4 Joc 

1 Mapa 

 

  

SUBVENCIONS  

 

Diputació de Barcelona. Oficina Pla Jove. Subvenció Xarxa de Municipis de 

Qualitat per valor de 3.931 €. 

 

ESTADÍSTIQUES  

 

• Durant l’any 2007, exceptuant el mes d’agost en què el SIJ roman tancat 

per vacances, han passat pel servei 7.753 usuaris . 

• La mitjana d’usuaris del SIJ per mesos (11 en total, perquè a l’agost el 

SIJ està tancat per vacances) és de 704 persones , mentre que per dia 

passen pel servei unes 33 persones (comptant que el SIJ està obert uns 

vint dies cada mes). 

• Del total d’usuaris han passat pel SIJ durant aquest any 3.670 dones i 

4.083 homes .  

• Per edats, la franja dels joves  (dels 13 als 35 anys) és la que més 

predomina, amb 6.389 usuaris . D’altra banda, en la franja d’adults  (més 
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de 35 anys) hi ha hagut 1.159 usuaris  i en la franja corresponent als 

infants  (menors de 13 anys) hi ha hagut 205 usuaris . 

• Les consultes relacionades amb els serveis són les predominants, tenint 

en compte que la pràctica totalitat d’aquestes són o consultes o 

connexions a Internet o bé treballs d’ofimàtica a l’Espai Multimèdia i als 

ordinadors de la Xarxa Telemàtica de Catalunya. 
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4. AVANTPROJECTE CENTRE CÍVIC POLIVALENT I 

BIBLIOTECA MUNICIPAL 

 

 

1.- ANTECEDENTS 

 

El nucli urbà de Begues s’ha desenvolupat a partir d’un petit assentament 

eminentment rural que es va començar a transformar a partir del fenomen de 

l’estiueig iniciat amb el tombant del segle passat. 

 

El tamany del nucli no ha propiciat fins ara més que una incipient xarxa 

d’equipaments molt micronitzada, basada en la recuperació i adaptació 

d’edificis emblemàtics avui adaptats com a Ajuntament (Can Torres), hotel 

d’entitats (Cal Pere Vell), formació d’adults (El Colmado), coral i casal de joves 

(Hostal del Bosc), sala d’actes (Escorxador) etc. 

 

Els equipaments culturals que històricament havia tingut el poble han 

desaparegut degut a circumstàncies polítiques i econòmiques (l’Ateneu 

republicà i el cinema Goula), avui enderrocats o amenaçant ruïna, i l’únic edifici 

raonablement capaç d’assumir usos públics està en mans del Club de Begues, 

una entitat particular d’escassa implantació social fruit de l’etapa de més 

esplendor de l’estiueig, actualment en franca decadència. 

 

Per tant, a hores d’ara, l’únic local públic capaç per a acollir actes d’àmplia 

convocatòria, és el poliesportiu municipal, un edifici que no respon 

correctament a les necessitats que es plantegen, i la utilització del qual per a 

actes culturals entra en contradicció amb el calendari esportiu federatiu. 
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2.- PROMOTOR 

 

El promotor del present projecte és l’Ajuntament de Begues, amb domicili a 

l’avinguda Torres i Vilaró núm. 4 (08059 BEGUES) i amb CIF P-0802000 J. 

 

 

3.- EMPLAÇAMENT 

 

Per a l’emplaçament d’aquest complex cívic i cultural s’ha escollit una parcel·la 

destinada a equipaments situada a la confluència de l’Avinguda de Sitges amb 

el Carrer Camp dels Prats. 

 

L’adreça postal és: Avinguda de Sitges núm. 14, cantonada Carrer Camp dels 

Prats núm. 9 

 

Es tracta d’una finca que queda entre el turó de la Costeta, i la riera de Begues. 

La parcel·la confronta amb l’antic escorxador municipal, recuperat ja fa uns 

anys com a auditori i que es pretén que sigui un complement a les instal·lacions 

ara projectades, permetent millorar la seva gestió. 

 

Correspon a la finca núm.34 del projecte de Compensació del sector “La 

Parellada”, i ha esdevingut de propietat municipal per raó de les cessions 

destinades a equipament de l’esmentat Pla Parcial. 

 

La superfície de la finca és de 4.576,38 m2 i té a una forma irregular 

bàsicament triangular, amb un front curt sobre l’avinguda de Sitges i dos 

costats llargs sobre la riera i el Carrer Camp dels Prats. 

 

La parcel·la està conformada per una plataforma essencialment plana, sense 

desnivells rellevants, situada a nivell dels vials perimetrals, que actualment es 

troben en fase d’urbanització. 
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4.- NORMATIVA URBANÍSICA 

 

La situació urbanística de la finca és de sol urbanitzable, definida al pla Parcial 

“La Parellada, aprovat definitivament en data 12/04/03, en curs d’urbanització i 

complementada per les NN.UU del PGOU, aprovat definitivament en data 

15/10/97. 

 

La parcel·la queda qualificada amb clau de zona 7: Equipament cultural i 

assistencial. 

 

Els usos admesos són:  Educatiu 

Sanitari-assistencial 

Religiós 

Cultural 

Esportiu 

 

Edificabilitat:    El pla Parcial no l’especifica. 

Segons PGOU, l’edificabilitat serà la derivada de l’ús 

cultural, establerta en 0,8 m2 sostre/m2 sol 

Tipus d’ordenació: L’edificació s’ha d’ajustar a les 

necessitats funcionals de l’edificació i a les 

característiques pròpies de la ordenació del sector 

(edificació aïllada) 

 

La finca no forma part de cap  

 

 

La actuació s’ajusta al planejament vigent 

 

El projecte NO forma part de cap obra o servei inclòs dins de cap polígon 

d’actuació urbanística els costos d’execució del qual hagin de ser assumits 

directament pels propietaris afectats. 
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5.- POBLACIÓ I NECESITATS 

 

El cens actual de Begues és de 6100 habitants, amb un ritme de creixement de 

200 habitants per any. Es preveu que es mantingui el ritme d’increment, atesa 

la situació urbanística existent i les possibilitats d’entrada al mercat de paquets 

de sol amb el planejament ja aprovat i en vies d’urbanització. 

 

L’Ajuntament disposa de sala d’actes a l’Escorxador amb una capacitat de 150 

persones i d’una petita sala d’exposicions a Cap Pere Vell. La biblioteca pública 

està instal·lada en un local de Caixa Penedès, compta amb una superfície de 

150 m2 i té capacitat molt limitada. 

 

Els tallers de formació d’adults “El Colomar” estan instal·lats en locals no 

municipals que es troben en una situació de precarietat remarcable. Totes 

aquestes instal·lacions resulten insuficients per a absorbir la demanda existent 

sobre tot a la població juvenil. 

 

El nou edifici ha de permetre aglutinar totes aquestes instal·lacions, dotant-les 

de la capacitat adequada al cens de la població, fent més àgil la gestió de les 

instal·lacions i racionalitzant la despesa energètica, de vigilància i manteniment 

dels edificis, cosa que podrà repercutir en un horari de prestació de serveis 

més ampli i un més ampli ventall de possibilitats per raó de la diversificació 

possible de la oferta i una major qualitat de les instal·lacions. 

 

La distribució i ubicació dels serveis ha de possibilitar unificar en aquest recinte 

tant els actes de petit format que responen a la programació estacional ciclíca 

com els esdeveniments de caràcter més excepcional com ara els derivats de 

les Festes Majors, alliberant així el pavelló esportiu, totalment inadequat tant 

per raons acústiques, com climàtiques, com de manteniment. 
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6.- PROGRAMA 

 

El programa pretén construir un local destinat a Centre Cívic Polivalent i 

Biblioteca amb els següents recintes diferenciats: 

 

Sala-auditori gran o sala de ball  500 places 

Sala –auditori petita 150 places 

Sala polivalent (jocs i exposicions 

Tallers adults i manualitats 

Biblioteca 

Camerinos 

Administració 

Magatzems 

 

 

7.- JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

 

L’edifici es planteja com una macla de dos volums resolts amb estructura de 

formigó i tancaments prefabricats de formigó acolorit, de planta baixa i un pis. 

 

Cada un dels blocs es col·loca en la directriu d’un dels carrers que limiten el 

solar i en la confluència dels dos cossos es situa el vestíbul general que permet 

accedir a les diferents dependències. Això facilita el manteniment i abarateix la 

gestió de les instal·lacions 

 

Les dues sales d’actes ocupen el volum alineat a la Avinguda de Sitges. La 

sala gran i el bar de cara al carrer i la petita, que es preveu amb major 

utilització, en contacte amb el jardí posterior. Sota l’escenari es preveu un 

magatzem per a cadires i material d’espectacles. 

En planta primera es situen els camerinos, la administració i els tallers i sales 

d’activitats, totes relacionades pel vestíbul de doble alçada. 
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La biblioteca es col·loca en el bloc amb façana al Carrer Camp dels Prats. Les 

sales de lectura aboquen al jardí posterior de l’edifici amb finestrals orientats a 

nord. La sala de diaris i revistes es situa de frontissa entre el casal i la 

biblioteca i manté un accés directe des del centre cívic per tal de facilitar l’accés 

als usuaris. 

 

 

8.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

L’edifici es planteja amb criteris de sostenibilitat mediambiental i eficiència 

energètica.  

 

Es proposa un edifici a base d’estructura de formigó i tancaments exteriors de 

plafons prefabricats de formigó acolorit i gelosies de pedra artificial que han 

d’ajudar a reduir els residus d’obra i escurçar els terminis de construcció. 

 

L’interior es planteja a base de paviments de terratzo, paraments enguixats en 

els espais de dimensió reduïda, revestiments fonoabsorbents en els locals 

d’ocupació intensiva i falsos sostres de tipus acústic. 

 

L’edifici estarà dotat d’instal·lació d’enllumenat a base de làmpares de baix 

consum, condicionament climàtic amb xarxa de conductes d’aire fred i calent 

amb la maquinària disposada a la coberta. 

 

Els aïllaments i equipaments de l’edifici es desenvoluparan amb criteris 

d’estalvi i d’eficiència energètica. Es col:locaran plaques de recuperació 

d’energia solar tèrmica per a la producció de l’aigua calenta sanitària. 
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9.- SUPERFÍCIES 

 

L’edifici s’ajusta al següent quadre de superfícies: 

 

 

CENTRE CÍVIC POLIVALENT   

 Sup. Ütil. Sup. Construida 

PLANTA SOTERRANI   

1.- Magatzem 235,05  

2.- Accessos 24,00  

Total soterrani 259,05 284,16 

   

PLANTA BAIXA   

B.1.- Cancell 34,80  

B.2.- Vestíbul 173,98  

B.3.- Magatzem bar 25,30  

B.4.- Vestidor bar 3,51  

B.5.- Cuina bar 23,88  

B.6.- Bar 22,18  

B.7.- Cafè 81,26  

B.8.- Sala d’actes 395,87  

B.9.- Escenari 235,05  

B.10.- Entrada servei 13,69  

B.11.- Atrezzo 48,84  

B.12.- Sala Polivalent 178,47  

B.13.- Sala exposicions 35,36  

B.14.- Lavabos públic 43,10  

Total planta baixa 1.315,33 1.413,11 

   

PLANTA PRIMERA   

P.1.- Lavabos públic 40,92  

P.2.- Sala reunions 22,06  
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P.3-. Despatx entitats 21,53  

B.4.- Aula formació 35,36  

P.5.- Aula Taller 1 49,00  

P.6.- Aula Taller 2 47,00  

P.7.- Aula Taller 3 51,00  

P.8.- Administració  32,11  

P.9.- Direcció C. Cívic 28,92  

P.10.- Despatx 

dinamització 

28,11  

P.11.- Vestuari artistes 1 14,09  

P.12.- Vestuari artistes 2 14,15  

P.13.- Vestuari artistes 3 25,15  

P.14.- Vestuari artistes 4 25,15  

P.15.- Circulacions 104,54  

P.16.- Cabina 

projeccions 

25,80  

P.17.- Llotja 28,53  

P.18.- Accés serveis 27,92  

P.19.- Instal·lacions 76,30  

Total Planta primera 696,70 741,53 

   

TOTAL CENTRE CIVIC POLIVALENT          

2.012,03 

2.154,64 

  

S. Útil S. Construida 

BIBLIOTECA  

   

PLANTA BAIXA   

B.1- Sala Revistes 97,00  

B.2- Direcció biblioteca 29,47  

B.3- Recepció i control 29,19  

B.4.- Vestíbul biblioteca 27,49  

B.5.- Catàleg i referència 58,41  
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B.6.- Sala infantil 95,24  

B.7.- Zona lectura 81,26  

B.8.- Porxo 30,10  

Total planta baixa 448,16 561,60 

   

PLANTA PRIMERA   

20.- Dipòsit llibres 130,55  

21.- Sala descans 

personal 

15,90  

22.- Atenció al públic 27,49  

23.- Magatzem-arxiu 44,17  

24.- Àrea de música i 

imatge 

84,07  

Total planta primera 302,18 318,46 

   

TOTALBIBLIOTECA                                                        

750,34 

880,06 

   

TOTAL EDIFICI 2.762,37 3.034,70 

   

 

10.-FASES 

 

Es preveu que les obres s’executin en una única fase 

 

11.-TERMINIS D’EXECUCIÓ 

 

Es preveu un termini d’execució de divuit mesos 
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12.- PRESSUPOST 

 

El pressupost es desglossa de la manera següent: 

 

 

Centre Cívic: 

 

 Moviment de terres 15.486,10 

 Fonaments i estructura 243.353,00 

 Tancaments 176989,76 

 Coberta 88.494,88  

 Divisòries 154.866,04 

 Paviments i revestiments 154.866,04 

 Fusteria 309.732,08 

 Electricitat 287.608,36 

 Lampisteria i climatització 265.484,64 

 Acabats 376.103,24 

 Urbanització exterior 39.822,69 

 Seguretat i salut 33.185,58 

 

 Total Execució material 2.234.487,29 

 

 Despeses generals 290.483,35 

 Benefici Industrial 134.069,24 

  Subtotal 2.659.039,88 

  

 16% IVA 425.446,38  

 

 Total Pressupost de contracta C. Cívic 3.084.486,2 6 
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Biblioteca: 

 

 Moviment de terres 7.356,66 

 Fonaments i estructura 105.095,20 

 Tancaments 84.076,16 

 Coberta 36.783,32 

 Divisòries 73.566,64 

 Paviments i revestiments 157.642,80 

 Fusteria 141.878,52 

 Electricitat 126.114,24 

 Lampisteria I climatització 178.661,84 

 Acabats 94.585,68 

 Urbanització exterior 39.936,17 

 Seguretat i salut 15.764,28 

 

 Total Execució material 1.061.461,51 

 

 Despeses generals 137.989,99 

 Benefici Industrial 63.687,69 

  Subtotal 1.263.139,19 

 

 16% IVA 202.102,27 

 

 Total Pressupost de contracta Biblioteca   1.465.2 41,46 
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