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El 30 de maig de 2008 es va aprovar al Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona la Mesura 

de Govern, “Pla d’equipaments juvenils de Barcelona 2008-2015”. El Pla va establir els objec-

tius a desenvolupar en matèria d’espais per a joves a cadascun dels districtes de la ciutat, i les 

característiques dels mateixos. Va suposar un esforç de sistematització i una aposta valenta 

que pretenia donar resposta a un dèficit d’espais adreçats a joves a la ciutat. 

Cinc anys després de la seva aprovació i de l’inici de la implementació, és un bon moment per 

mirar enrere, fer balanç del Pla i adequar el pla d’actuació a la nova realitat. La proposta que 

presentem té com a objectiu principal fer un diagnòstic sobre les necessitats i oportunitats 

actuals per tal de revisar el Pla d’equipaments juvenils de la ciutat de Barcelona.  

Per a l’anàlisi de la realitat actual s’ha tingut en compte quines transformacions han comportat 

els nous equipaments construïts, rehabilitats o reformats, com han canviat les demandes dels i 

les joves i especialment de les entitats juvenils, quin paper juguen actualment els equipaments 

intergeneracionals (acullen més entitats juvenils? Quin ús fan els i les joves de les seves ins-

tal·lacions?). Per donar resposta a aquest objectiu s’ha fet un balanç d’allò aconseguit fins el 

moment, fer una diagnosi sobre les condicions i necessitats dels i les joves, així com de les en-

titats juvenils a la ciutat, i analitzant les oportunitats que es desprenen del sòl públic disponible, 

així com les oportunitats que es poden generar des del teixit associatiu a l’hora d’incrementar el 

nombre d’espais adreçats als i les joves barcelonins/es. 

 

  



 

 

 

 
L’objectiu general del projecte és:  

Analitzar les necessitats i les oportunitats actuals per revisar el Pla d’equipaments juvenils de 

Barcelona. 

Aquest objectiu es concreta en els següents objectius específics:  

- Recollir les conclusions del balanç del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona en el 

període 2008-2013 

- Diagnosticar les necessitats de les entitats juvenils en relació als locals, especialment 

de les entitats educatives de lleure (esplais i agrupaments) a partir del qüestionari elabo-

rat per la Direcció de Joventut de l’Ajuntament de Barcelona.  

- Analitzar la demanda d’equipaments juvenils per districtes a partir de l’anàlisi del pes 

demogràfic d’adolescents i joves en relació amb el conjunt de la població del districte i de 

les demandes i necessitats de les entitats juvenils.  

- Analitzar la relació dels i les joves i de les entitats juvenils amb els equipaments munici-

pals específics per a joves 

- Analitzar la relació dels i les joves i de les entitats juvenils amb els equipaments munici-

pals de caràcter generalista  

- Recollir l’oferta d’equipaments generalistes i explorar les possibilitats d’usos juvenils a 

partir de la prospecció d’una mostra d’equipaments 

- Identificar les oportunitats d’ús d’equipaments públics per part dels i les joves (incorpo-

ració de nous espais a la xarxa d’espais accessibles als i les joves com ara els equipa-

ments educatius) 

- Identificació de serveis i equipaments privats adreçats a joves amb característiques si-

milars als serveis i equipaments juvenils de caràcter públic per explorar les oportunitats 

d’incorporació d’aquests a la xarxa pública a partir de convenis d’homologació 

 

 

 

 
 
 



 

 

EQUIPAMENTS 
JUVENILS 

NECESSITATS 
JUVENILS 

RECURSOS 

•BALANÇ PLA EQUIPAMENTS 

•Recollir les conclusions del balanç del Pla d’equipaments juvenils 
de Barcelona en el període 2008-2013 

•AVALUACIÓ 

•Analitzar la relació dels i les joves i de les entitats juvenils amb els 
equipaments municipals específics per a joves 

•Analitzar la relació dels i les joves i de les entitats juvenils amb els 
equipaments municipals de caràcter generalista   

•ENTITATS JUVENILS 

•Diagnosticar les necessitats de les entitats juvenils en relació als 
locals, especialment de les entitats educatives de lleure (esplais i 
agrupaments) a partir del qüestionari elaborat per la Direcció de 
Joventut de l’Ajuntament de Barcelona 

•JOVES 

•Analitzar la demanda d’equipaments juvenils per districtes a partir 
de l’anàlisi del pes demogràfic d’adolescents i joves en relació amb 
el conjunt de la població del districte i de les demandes i necessitats 
de les entitats juvenils.  

•RECURSOS I SERVEIS EQUIPAMENTS GENERALISTES 

•Recollir l’oferta d’equipaments generalistes i explorar les 
possibilitats d’usos juvenils a partir de la prospecció d’una mostra 
d’equipaments 

•Identificar les oportunitats d’ús d’equipaments públics per part dels i 
les joves (incorporació de nous espais a la xarxa d’espais accessibles 
als i les joves com ara els equipaments educatius) 

•RECURSOS EQUIPAMENTS I SERVEIS PRIVATS 

•Identificació de serveis i equipaments privats adreçats a joves amb 
característiques similars als serveis i equipaments juvenils de 
caràcter públic per explorar les oportunitats d’incorporació 
d’aquests a la xarxa pública a partir de convenis d’homologació 



 

 
Per a la consecució dels objectius plantejats proposem fer les següents actuacions: 

 

Incorporació de les conclusions del balanç Pla d’equipaments juvenils 2008-2013: 

Per a la revisió del Pla d’equipaments juvenils, caldrà conèixer quin és el balanç del Pla 

d’equipaments juvenils 2008-2013. A l’informe incorporarem les principals conclusions recolli-

des als documents existents i aquestes seran tingudes en compte a l’hora d’elaborar les pro-

postes i recomanacions.  

Actuacions: 

 Lectura documents de balanç del PEJ 2008-2013 

 Incorporació principals conclusions i aportacions 

 

Anàlisi de les necessitats d’usos d’equipaments per part dels i les joves barcelonins/es i 

de les entitats juvenils de la ciutat (anàlisi de la demanda) 

En primer lloc, volem fer incís en el fet que quan parlem d’equipaments juvenils ens estem refe-

rint a espais i serveis adreçats als i les joves de la ciutat, tant si estan associats com si no i que 

en definitiva han de poder donar resposta tant al jove que hi participa a mode individual com a 

aquell qui hi participa a través de la seva associació. Cal tenir en compte, però, que les neces-

sitats dels joves a títol individual i de les entitats juvenils són diferents. En el primer cas, es de-

mandaran serveis, activitats, amb referents que puguin facilitar la dinamització, i en l’altre, es-

pais i llibertat per poder dur a terme les pròpies activitats. Aquest perfil dual del demandant ens 

obliga a fer anàlisis molt curoses per tal de copsar correctament quines són les necessitats de 

tots els i les joves de la ciutat.  

Per copsar aquestes necessitats, en primer lloc analitzarem el perfil sociodemogràfic dels ado-

lescents i joves barcelonins segons districte, en relació amb el d’altres grups d’edat. Per copsar 

els interessos dels i les joves a títol individual ens adreçarem als propis equipaments munici-

pals (tant els específicament juvenils, com els generalistes) per tal de recollir quins són els usos 

i demandes que fan els i les joves i molt especialment quines són aquelles que no queden co-

bertes. 

En relació a les necessitats de les entitats juvenils, actualitzarem part de l’estudi realitzat per la 

pròpia Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia “Els locals de les entitats juvenils i els equipaments 

municipals per a joves a la ciutat de Barcelona”.  

Per a l’anàlisi de les necessitats de les entitats juvenils educatives partirem del qüestionari 

adreçat a les entitats membres del CJB. A partir dels resultats d’aquest qüestionari coneixerem 

quina és la situació d’aquestes entitats i quines són les seves necessitats. Per copsar les ne-



 

cessitats de la resta d’entitats juvenils treballarem amb les plataformes de representació de 

l’associacionisme juvenil a la ciutat de Barcelona, principalment el CJB.    

Actuacions: 

 Anàlisi sociodemogràfica d’adolescents i joves segons districtes (nombre, sexe, naci-

onalitat, distribució segons barris, pes relatiu respecte el conjunt de la població, etc.).  

 Anàlisi de les dades del qüestionari adreçat a les entitats educatives membre del 

Consell de la Joventut de Barcelona 

 Participació al grup de treball sobre locals del Consell de la Joventut de Barcelona 

 Fitxa adreçada als equipaments municipals (específics per a joves i generalistes) per re-

collir els usos i les demandes que els arriben dels propis joves (selecció d’una mostra 

d’equipaments)  

 Comparació entre la demanda potencial (nombre d’adolescents i joves i nombre 

d’entitats juvenils) i el nombre i tipus d’equipament segons districte (ràtios). 

 

Els usos actuals dels equipaments municipals: debilitats i oportunitats (anàlisi de 

l’oferta) 

Per a la definició del nou Pla d’Equipaments juvenils és necessari conèixer quin és l’ús que els i 

les joves fan dels equipaments tant dels que són específics per joves (Casals de Joves, Espais 

joves o Punts d’Informació Juvenil) i aquells que són de caràcter generalista però que inclouen 

o poden incloure serveis juvenils (centres cívics, casals de barri o hotels d’entitats).  

Amb aquesta anàlisi pretenem copsar quines són les oportunitats, però també les dificultats 

que troben els i les joves a l’hora de fer ús dels equipaments municipals (els horaris estan 

adaptats? Els requisits d’accés permeten el seu ús per part dels joves? les condicions de les 

infraestructures afavoreixen la cogestió o l’autogestió de l’espai en certes activitats? Quines es-

tan sent les experiències més reeixides?) 

Atès que el nombre d’equipaments municipals és elevat i analitzar-los tots requeriria un gran 

esforç pressupostari, focalitzarem l’atenció en una mostra d’equipaments1. 

La nostra proposta és analitzar els 13 equipaments generalistes en que hi ha serveis a adoles-

cents i joves per tal de copsar els matisos de les seves experiències i fer una selecció de 10 

centres cívics més (un per districte) en els que no hi hagi cap d’aquests serveis específics. Amb 

l’anàlisi d’aquests deu equipaments podrem analitzar també quins són els usos que fan els 

adolescents i joves i quines dificultats es troben per la seva participació. La valoració per part 

dels joves sobre els equipaments, també serà un tema a desenvolupar en les sessions de tre-

ball amb les plataformes d’entitats.  

Actuacions: 

 Fitxa adreçada als equipaments juvenils (Casals de joves i Espais joves)
2
 

                                                      

1
 Actualment a Barcelona hi ha els següents equipaments municipals generalistes: 52 centres cívics i 36 casals de bar-

ri. A 13 d’aquests equipaments hi ha serveis a adolescents i joves. Pel que fa als equipaments juvenils, actualment hi 
ha: 10 punts d’informació juvenil, 7 casals de joves i 5 espais joves. 



 

 

 

 Fitxa adreçada als equipaments generalistes que compten amb serveis a adolescents i 

joves  

 Fitxa adreçada a una mostra de centres cívics que no compta amb projectes específics 

per a adolescents i joves
3
  

 Sessió de treball amb equipaments juvenils (Casals de Joves i Espais Joves) 

 Sessió de treball amb equipaments generalistes que compten amb serveis a adolescents 

i joves, i amb equipaments generalistes.
4
 

 

Noves oportunitats (centres educatius i incorporació de l’oferta privada).  

Més enllà del que succeeix als equipaments municipals, resulta interessant explorar quines són 

les oportunitats per als joves d’utilització d’altres espais com ara els centres educatius o fins i 

tot la incorporació a la xarxa pública mitjançant convenis o homologacions, d’equipaments pri-

vats que ja estan proporcionant serveis als i les joves de la ciutat.  

Per aprofundir en aquesta realitat proposem analitzar els documents existents sobre usos dels 

centres educatius fora de l’horari escolar, establir quines són les característiques dels centres 

que estan oferint usos fora de l’horari escolar (patis amb accés independent? Cor responsabilit-

zació de les AMPAS?) i fer una prospecció (amb la col·laboració del Consorci d’educació) dels 

centres que comparteixen característiques similars, però que hores d’ara no obren les seves 

portes als i les joves fora de l’horari escolar. Aquesta prospectiva, ens permetrà fer una aproxi-

mació a quants centres són susceptibles d’obrir les seves portes.  

Una altra oportunitat és la que representen les entitats privades que ofereixen serveis als i les 

joves. En aquest sentit el que plantegem és fer una prospecció a mode de prova pilot, sobre 

quines són les entitats que disposen d’espais i ofereixen serveis al conjunt de joves, similars als 

que s’ofereixen des dels equipaments municipals per tal de valorar una possible estratègia 

d’homologació. Per arribar a aquest punt, en primer lloc serà necessari fer una identificació de 

les entitats, a continuació analitzar les característiques d’allò que ofereixen i en darrer lloc, 

constatar quines són les divergències entre els criteris del Pla d’equipaments i la realitat dels 

equipaments privats.  

Actuacions: 

 Revisió documental sobre els centres educatius que cedeixen espais a projectes juve-

nils fora de l’horari lectiu 

 Identificació de les característiques dels centres educatius que compten amb projectes 

juvenils fora de l’horari lectiu 

 Identificació d’altres centres educatius amb característiques similars, per establir 

oferta potencial, en col·laboració amb el Consorci d’Educació. 

                                                                                                                                                                                            
2
 Focalitzem l’atenció en els Casals de Joves i en els Espais Joves atès que aquest en la resta d’equipaments juvenils 

el desplegament en nombre d’equipaments, es correspon més l’horitzó que recull el Pla d’equipaments juvenils 2008-
2015 
3
 En els tres casos en que s’adrecen fitxes als equipaments municipals, la Fundació Ferrer i Guàrdia serà 

l’encarregada del disseny i de l’anàlisi de resultats i la Direcció de Joventut serà l’encarregada de la seva distribució i 
del seguiment per tal d’obtenir respostes.  
4
 Les dues sessions de treball seran convocades per la Direcció de Joventut, la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia 

serà l’encarregada de la seva dinamització i de la sistematització dels resultats.  



 

 Prospecció d’equipaments i serveis adreçats a joves des d’entitats de caràcter privat, 

sense ànim de lucre, en col·laboració amb el Consell de la Joventut de Barcelona i del 

Consell d’Associacions de Barcelona 

 Anàlisi de les característiques dels espais, dels serveis ofertats i de les divergències 

respecte els criteris recollits al Pla d’equipaments juvenils mitjançant qüestionari (mostra) 

 

 

Diagnòstic i propostes per al Pla d’equipaments juvenils de Barcelona 

Amb els resultats de la diagnosi duta a terme en les fases anteriors elaborarem unes conclusi-

ons i un diagnòstic sobre les necessitats i les oportunitats detectades. A partir d’aquestes ela-

borarem una sèrie de propostes i recomanacions per a ser discutides en el marc de la revisió 

del Pla d’equipaments juvenils a Barcelona.  

Actuacions: 

 Redacció de les conclusions i el diagnòstic sobre necessitats i oportunitats 

 Elaboració de propostes i recomanacions per a la revisió del Pla d’equipaments juvenils 

de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 



 

  



 

 

 

  



 

 
En aquest apartat sintetitzem la informació referent a diversos documents existents per tal de 

presentar un balanç del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona 2008-2015. Hem de precisar, 

que la presentació de les dades que es realitza a continuació té com a única font d’informació 

la revisió documental. Tot i que el seu contingut final ha estat validat per ...  Els documents de 

referència que fonamenten l’anàlisi presentant són:   

- Pla d’equipaments juvenils de Barcelona 2008-2015, Ajuntament de Barcelona. 

- Situació del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona 2008-2015, octubre 2013, Ajuntament 

de Barcelona. 

- A l’equador de la implementació del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona, maig 2012, 

Consell de la Joventut de Barcelona. 

- Informe estat de la joventut 2013, Consell de la Joventut de Barcelona 

 

Aquests quatre documents són la font amb la que s’ha elaborat l’anàlisi i la presentació de les 

dades d’aquesta part de l’informe.  

La data de revisió d’aquest balanç del Pla d’equipaments juvenils a Barcelona s’ha revisat en 

data  2014.  

 

 

 

En aquest apartat presentem el balanç de l’execució del Pla d’equipaments juvenils de Barce-

lona 2008-2015 per als diferents districtes de la ciutat. És a dir, com en els diferents documents 

de referència, presentem les dades tenint molt en compte les variables territorials.  

Presentem les dades tenint en compte els diferents períodes (2008-2011 i 2012-2015) del PE-

JB, segons es sintetitza al document del Consell de la Joventut de Barcelona. També indiquem 

amb una breu anotació quina és la actuació prevista per aquell equipament (construcció, reha-

bilitació, etc.).  

La descripció de la  tipologia d’equipament juvenil: Punt d’Informació Juvenil (PIJ), Casal de Jo-

ves (CJ) i Espai Jove (EJ), Centre d’Informació i Assessorament Juvenil (CIAJ), es recull als 

annexos.  

 



 

 

 

2.1 Ciutat Vella 

Al districte de Ciutat Vella:  

- s’ha realitzat el 100% de les actuacions 2008-2011 i cap de les actuacions 2012-2015 

- s’han realitzat les actuacions de rehabilitació i adequació PIJ-CIAJ Raval i la construcció CJ 

Palau Alòs 

- manquen la construcció del CJ de la Barceloneta i la construcció de l’Espai Jove del 

barri del Raval. Totes dues estan previstes pel 2012. 

- falta per desenvolupar el 50% del PEJB al districte, manquen dues de les activitats més cos-

toses econòmicament, tot i que s’ha dut a terme la construcció del CJ Palau Alòs.  

 

Taula 1. Resum actuacions PEJB 2008-2015. Ciutat Vella 

(*) Previsió fi 2012  

 

 

 

 

Equi-

pament 

Denominació  Actuació 2008-

2011 

2012-

2015 

CIAJ Raval Rehabilitació i adequació 

espai 

 

 

CJ La Penya, actual Palau Alòs Construcció  

 

 

PIJ Raval, actual Palau Alòs Construcció 

 

 

CJ Barceloneta (*) Construcció  

 

EJ Raval (*) Construcció  

 



 

2.2 Eixample 

Al districte de l’Eixample:  

- s’han realitzat dues actuacions de les sis previstes pel període 2008-2011. Les dues actuaci-

ons realitzades han estat d’incorporació a la xarxa d’equipaments juvenils de la ciutat de Barce-

lona del PIJ Eixample, i de l’Oficina Jove de Treball (prèviament dependents de la Secretaria de 

Joventut de la Generalitat de Catalunya) 

- Tres de les quatre actuacions restants en la primera fase, tenen a veure amb la construcció 

de l’equipament juvenil a l’edifici Transformadors (PIJ Eixample, EJE Centre Europa i Espai 

Jove de l’Eixample). La darrera actuació pendent és la rehabilitació i adequació de l’Espai Jove 

Annex La Model – Les Arenes. 

- També queda pendent la construcció de l’Espai Jove la Model,  equipament del que no es 

determinava una previsió de fi al PEJB. 

- Cal destacar que el districte ha perdut l’Espai Jove Casa Groga que estava en funciona-

ment des de feia anys i que l’antic CAJB i actual Centre de Recursos per a entitats juvenils 

(CRAJ) ha canviat la seva ubicació i ja no es troba a l’Eixample sinó a Gràcia.  

Taula 2. Resum actuacions PEJB 2008-2015. Eixample 

Equi-

pament 

Denominació  Actuació 2008-

2011 

2012-

2015 

PIJ Calàbria (Eixample – Nova Esquer-

ra) SGJ 

Incorporació xarxa PIJ’s 

 

 

Oficina 

Jove 

Treball 

Calàbria (Eixample – Nova Esquer-

ra) SGJ 

Incorporació xarxa PIJ’s 

 

 

EJ l’Eixample (Transformadors) Construcció 

 

 

EJE Centre Europa Jove (Transforma-

dors) 

Construcció 

 

Projectat 

2014 

PIJ Eixample (Transformadors) Construcció 

 

 

EJ La Model Construcció i/o adequació 

espai 

 Projectat 

2014 

EJ an-

nex 

La Model Construcció i/o adequació 

espai 

 Dotat 

pressupost 

2014 



 

 

 

2.3 Sants Montjuïc 

Al districte de Sants-Montjuïc:  

- Del període 2008-2011 s’ha realitzat el 50% de les actuacions (obertura d’una antena PIJ al 

barri de la Marina i reformes a l’Espai Jove Musical “La Bàscula”). 

- Del primer període manca la creació de l’Espai Jove Casa del Mig a les instal·lacions ja exis-

tents i la construcció del Casal de Joves del Poble Sec. 

- Del segon període manca les construccions tant del Casal de Joves Can Batlló, com del Casal 

de Joves de la Marina. 

- Hi ha hagut la disminució d’un equipament juvenil, l’antena PIJ del Poble Sec per manca 

d’usos, hi ha qui interpreta que per proximitat amb el CIAJ.  

- En el seu conjunt, manca el 66,6% de les actuacions per realitzar. 

 

Taula 3. Resum actuacions PEJB 2008-2015. Sants-Montjuïc 

(*) Ha esta modificat el projecte previst, la Casa del Mig no és un espai jove, tot i que en aquest 

espai s’ha establert un Punt multimèdia i el PIJ Sants-Montjuïc.  

  

Equi-

pament 

Denominació  Actuació 2008-

2011 

2012-

2015 

PIJ an-

tena 

Marina del Port  Reformes i adequació 

 

 

EJE La Bàscula Musical Reformes i adequació 

 

 

EJ Casa del Mig (*) Adequació (alliberament 

de l’espai) 

 

 

CJ Poble Sec  

 

 

CJ Can Batlló Construcció  

 

CJ La Marina 

 

Construcció  Pendent  



 

2.4 Les Corts 

- Al districte de Les Corts s’han dut a terme el 75% de les actuacions. 

- S’ha realitzat la única acció prevista durant el període 2008-2011(reforma i adequació de 

l’Espai d’Adolescents Bacardí)  i dues accions més previstes pel 2014.  

- Manca l’adequació i reformes de la Masia Can Rosés per a la ubicació de l’Espai Jove Les 

Corts, prevista al PEJB pel 2014. 

 

Taula 4. Resum actuacions PEJB 2008-2015. Les Corts 

 

  

Equipament Denominació Actuació 2008-

2011 

2012-

2015 

PIJ Les Corts Obertura  

 

 

EJ Espai d’Adolescents Bacardi (annex 

al Casal de Joves Les Corts) 

Reformes i ade-

quació 

 

 

PIJ antena Sant Ramon – Maternitat Obertura i imple-

mentació 

 

 

EJ Les Corts Reformes i ade-

quació 

 Pendent 



 

 

 

2.5 Sarrià – Sant Gervasi 

- Al període 2008-2011 s’han dut a terme dues de les tres actuacions previstes, quedant pen-

dent l’adequació de l’espai per a l’ubicació de l’antena del PIJ Sarrià – Sant Gervasi.  

- Pel període 2012-2015 manca la reforma i adequació al Centre Cívic Casal de Sarrià, prevista 

al 2014, la construcció d’un buc d’assaig a l’annex Tamarita de la Casa Sagnier i la construcció 

d’un Complex d’Equipaments ja pressupostat a Vil·la Urània. 

 

 

Taula 5. Resum actuacions PEJB 2008-2015. Sarrià – Sant Gervasi 

 (*) No es recollien al PEJB 2008-2015 

  

Equipament Denominació 2008-

2011 

2012-2015 Actuació 

PIJ Sarrià - Sant Gervasi 

 

 Obertura  

PIJ antena Sarrià – Sant Gervasi al 

barri de Sarrià (Centre Cívic 

Casal de Sarrià)  

 Adequació de l’espai 

CJ (Local 

Jove) 

Casa Sagnier – Sant Ger-

vasi – Annex (La Tamarita) 

 

 Reformes i adequa-

ció 

CJ Casa Sagnier – Sant Ger-

vasi 

 

  

Reformes i adequa-

ció 

EJ Sarrià – Sant Gervasi 

 

 Pendent (pro-

per mandat) 

Reconversió 

d’equipament i am-

pliació 

CJ (*) Vil·la Urània  Dotat pressu-

post 2014 

Construcció d’un 

Complex 

d’Equipaments 



 

2.6 Gràcia 

- S’han dut a terme dues de les tres actuacions programades durant el 2008-2011(rehabilitació 

de l’Espai Jove la Fontana i ubicació del PIJ Gràcia).  

- Del primer període queda pendent la construcció del Casal de Joves La Sedeta  

- Del segon període queda pendent la construcció del Casal de Joves El Coll 

 

Taula 6. Resum actuacions PEJB 2008-2015. Gràcia 

 (*) No es recollien al PEJB 2008-2015 

 

 

 

  

Equipament Denominació 2008-

2011 

2012-2015 Actuació 

PIJ Gràcia 

 

 Trasllat 

EJ La Fontana 

 

 Reformes i ade-

quació 

CJ La Sedeta (i espai famílies) 

 

 

Dotat pressu-

post 2014 

Construcció 

CJ El Coll  

 

Reformes i am-

pliació 

 

CRAJ (*) Centre de Recursos per a les 

Associacions Juvenils 
 

 Trasllat 



 

 

 

2.7 Horta - Guinardó 

- Totes les actuacions previstes en aquest districte són pel període 2008-2011, de les 7 actua-

cions recollides, se n’han dut a terme tres: un PIJ, un centre d’assessorament especialitzat i un 

espai 12-16. 

- Manca la realització d’una Antena PIJ, un espai 12 – 16 i dos Casals de joves. 

 

Taula 7. Resum actuacions PEJB 2008-2015. Horta- Guinardó 

 

 

 

  

Equipament Denominació 2008-

2011 

2012-2015 Actuació 

PIJ Punt 7 - Horta – Guinardó 

 

 Reformes i adequació 

PIJ antena Horta – Guinardó (CJ Gui-

nardó) 

 

Prioritari Pendent 

d’implementació  

CAAJ Centre d’Assessorament 

Acadèmic per a Joves 

(dins EJ Boca Nord)  

 Obertura servei 

CJ  Casal de Joves Guinardó 

 

Dotat de 

pressupost 

2014 

En construcció 

CJ Casal de Joves La Llosa 

 

 Endarreriment de la 

construcció per qüesti-

ons d’inversions 

CJ Espai 12-16 “El Pirineu” 

 

 Pendent 

d’implementació 

EJ annex Espai 12-16- Ludoteca El 

Galliner 

 
 

 Trasllat i obertura  



 

2.8 Nou Barris 

- S’ha realitzat una de les tres activitats previstes pel primer període (el PIJ Nou Barris) i una de 

les actuacions previstes pel segon període (l’adequació de l’Espai Jove Les Basses). 

- Consegüentment queden pendents les actuacions relacionades amb els tres Casals de Joves, 

la rehabilitació, adequació i reformes al Casal de Joves Guineueta, al Casal de Joves de Pros-

peritat i la construcció del Casal de Joves Zona Nord.  

Taula 8. Resum actuacions PEJB 2008-2015. Nou Barris 

 

 

 

 

 

 

  

Equipament Denominació 2008-

2011 

2012-

2015 

Actuació 

PIJ Nou Barris 

 

 Reformes i adequació 

CJ Casal de Joves Guineueta 

 

 Rehabilitació i adequa-

ció 

CJ Casal de Joves de Prospe-

ritat 

 

 Reformes de manteni-

ment 

EJ Espai Jove Les Basses 

 

 Reformes i adequació 

CJ Casal de Joves Zona Nord  Pendent Construcció 



 

 

 

2.9 Sant Andreu 

- S’ha dut a terme el 50% de les actuacions previstes en el primer període (PIJ Garcilaso, i 

l’antena del PIJ Garcilaso) 

- Del segon període queda una de les actuacions per fer i una ja està feta; s’ha completat el 

50% de les actuacions.  

- S’ha recollit la nova proposta de construir un nou CJ: Casernes de Sant Andreu (habitatge 

100x1000) de cara al proper mandat. 

 

Taula 9. Resum actuacions PEJB 2008-2015. Sant Andreu 

(*) La concreció d’aquest equipament ve supeditada a la realització d’un procés participatiu amb les enti-

tats i els veïns i veïnes del barri de la Trinitat Vella 

 

  

Equipament Denominació 2008-

2011 

2012-2015 Actuació 

PIJ Garcilaso – Sant Andreu 

 

 Reformes i ade-

quació 

PIJ antena Garcilaso – Sant Andreu (a 

Trinitat Vella) 

 

 Rehabilitació i 

adequació 

PIJ antena Garcilaso – Sant Andreu 

(Sant Andreu) 

 

 Pendent de definir 

ubicació 

EJ Garcilaso   Reformes i amplia-

ció 

EJ Annex de l’Espai Jove Garci-

laso (Sant Andreu) 

 

 Pendent de definir 

ubicació 

CJ/EJ Trinitat Vella  Pendent Construcció 

CJ Casernes de Sant Andreu 

(habitatge 100x1000) 

 Projectat pro-

per mandat 

Construcció 



 

2.10 Sant Martí 

- S’han dut a terme la totalitat de les accions previstes al primer període que suposen 

l’adequació d’espais per a l’obertura de les dues antenes.  

- Queden pendents totes les actuacions del segon període. 

 

Taula 10. Resum actuacions PEJB 2008-2015. Sant Andreu 

(*)No previst al PEJB, però sí a la valoració de l’Ajuntament de gener de 2011 

 

 

  

Equipament Denominació 2008-

2011 

2012-2015 Actuació 

PIJ antena Sant Martí (El Camp de 

l’Arpa del Clot) 

 

 Adequació de 

l’espai 

PIJ antena Sant Martí (El Poblenou) 

 

 Adequació de 

l’espai 

CJ La Verneda i La Pau  Pendent Construcció 

CJ La Vila Olímpica del Poble-

nou 

 Pendent Construcció 

CJ (*) Camp de l’Arpa  Pendent  Determinar ubi-

cació 

 

EJ Sant Martí  Pendent (sense 

dotació) 

Construcció 



 

 

 

2.11 Resum gràfic actuacions PEJB 2008-2015 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
En aquest apartat realitzem una síntesi molt breu amb l’estat actual dels equipaments juvenils a 

la ciutat segons districtes. Hem incorporat la informació sobre els equipaments existents a l’any 

2008, segons la informació que es recull al PEJB 2008-2015. Aquests segons districtes són:  

 

 
Ciutat Vella:  

 CIAJ (Sant Oleguer - Raval), rehabilitat 

Eixample:  

 PIJ SGJ (xarxa) – Nova Esquerra de l’Eixample 

 Oficina Jove Treball SGJ (xarxa) – Nova Esquerra de l’Eixample 

 1 EJ Eixample (c/Ali Bei 120), Casa Groga 

 CRAJ (Ausiàs Marc) ha passat a EJ La Fontana de Gràcia 

Sants Montjuïc:  

 PIJ Sants-Montjuïc (El Punt ) 

 Antena PIJ Poble Sec 

 Antena PIJ La Marina 

 Espai Jove 12@16 (Concòrdia) 

Les Corts: 

 CJ Les Corts – Centre Cultural Les Corts (Les Corts) 

Sarrià – Sant Gervasi: 

 EJ de Sarrià (Casal de joves) – CC Casal de Sarrià 

 CJ Casa Sagnier – CC Casa Sagnier (Sant Gervasi – Galvany) 

 EJ CC L'Elèctric (Les Planes) 

 EJ CC Vallvidrera – Vázquez Montalbán (Vallvidrera) 

Gràcia: 

 PIJ El Punt de Gràcia (Vila de Gràcia) 

 Servei d’Habitatge Jove (Vila de Gràcia) 

 CJ El Coll (El Coll) 

Horta – Guinardó: 

 PIJ El Punt Boca nord – EJ Boca Nord (el Carmel) 

 EJ Boca Nord (el Carmel) 

 Espai 12 – 16 (Horta) 

Nou Barris: 

 CJ Prosperitat (La Prosperitat) 

 CJ Roquetes (Les Roquetes) 

 CJ Masia de la Guineueta (La Guineueta) 

Sant Andreu: 

 EJ Garcilaso (La Sagrera) 

Sant Martí: 

 PIJ Sant Martí (el Besòs i el Maresme) 
En aquest informe també es recollien  XX serveis de la Secretaria de Joventut de la Generalitat de Catalunya a la ciutat: un PIJ i tres 
Serveis d’informació i assessorament especialitzats (Habitatge, Associacionisme Juvenil i Treball). Que a 2014 s’han incorporat alguns 
al PEJ 

 



 

Taula 11. Relació d’equipaments i de serveis juvenils (juliol 2014)* 

 EQUIPAMENTS  SERVEIS 

 Casal de Joves Espai Jove Punts d’Informació Juvenill Serveis d’Informació               

Especialitzada 

Recursos i serveis                

generalistes 

Ciutat Ve-

lla 

Casal de Joves Palau Alòs 
Casal de Joves Barceloneta 

Espai Jove Raval PIJ Ciutat Vella 
PIJ Mòbil Barceloneta CIAJ - Centre d’Informació i 

Assessorament per a Joves -  

CIAJ 

Projecte Franja C.C. Barcelo-
neta 
Racó Jove C.C. Convent de 
Sant Agustí 
Franja Gòtic del .C.C. Pati Lli-
mona 
Projecte Franja Raval del Ca-
sal de Barri Folch i Torres 

Eixample 

Casal  Jove La Model – Les 
Arenes (Centre Català Roca) 

Casa Groga (tancat) 
EJ (annex) Jove La Model –  
Les Arenes (casal) 
Espai Jove de l’Eixample 
(Transformadors) 
Espai Jove La model 

PIJ  Calàbria (Eixample Nova 
Esquerra) SGJ 
PIJ Eixample (Dreta de 
l’Eixample – Fort Pienc) 

CAJB Actual CRAJ (a Fontana 
– Gràcia) 
Oficina Jove de Treball 
Centre Europa Jove (Trans-
formadors) 

Racó Jove Centre Cívic de 
Cotxeres Borrell. 

 

Sants-

Monjuïc 

Casal de Joves del Poble Sec. 
Casal de Joves Can Batlló. 
Casal de Joves de la Marina 

La Bàscula  -  Espai musical.  
Espai Jove Casa del Mig (no 
és espai) 

 

PIJ Sants Montjuïc 
Antena La Marina 
Antena Poble Sec 

 

Espai 12@16. 

 

Les Corts 

Casal de Joves de Les Corts 

 

Espai Jove Les Corts PIJ Les Corts 
Antena PIJ al barri de Sant 
Ramon 

 

Espai Jovecardí. 

 

Sarrià 

Sant Ger-

savi 

Casal de Joves Casa Sagnier 
(en un futur EJ.  
Annex al Casal de Joves Casa 
Sagnier (Tamarita) 

 

 

Espai Jove de Sarrià-Sant 
Gervasi (Casa Sagnier quan 
Vil.la Urània etigui en funcio-
nament) 

 

PIJ Sarrià-Sant Gervasi 
PIJ Mòbil Sarrià 
Antena PIJ Sarrià-Sant Gervasi 
al barri de Sarrià (Centre Cívic 
Casal de Sarrià) 

 

Racó Jove Sarrià del Centre 
Cívic Sarrià. 
Racó Jove del Centre Cívic 
l’Elèctric. 
Racó Jove del Centre Cívic 
Vallvidrera Vázquez Montal-
bán. 



 

 

 

Gràcia 

Casal de Joves del Coll 
Casal de Joves La Sedeta + 
Espai Famílies 

 

Espai Jove La Fontana 

 

PIJ Gràcia  
PIJ Mòbil Penitents Vall carca 

Centre de Recursos per a les 
Associacions Juvenils – CRAJ 
Servei Habitatge Jove (incorpo-
rat a les oficines d’habitatge) 

 

Horta-

Guinardó 

Casal de Joves Guinardó 
(2014) 
Casal de Joves La Llosa 

Espai Jove Boca Nord 

 

PIJ Horta- Guinardó Punt 7 
Antena PIJ Horta-Guinardó  al 
Carmel 

Centre d’Assessorament Aca-
dèmic per a Joves – CAAJ 

Racó Jove del Centre Cívic de 
Guinardó 
Espai 12-16 / Ludoteca El Ga-
lliner? 
Espai 12-16 “El Pirineu” 

Nou Barris 

Casal de Joves La Masia de la 
Guineueta 
Casal de Joves Prosperitat 
Kasal de Joves Roquetes 
Casal de Joves Zona Nord 

 

Espai Jove Les Basses 

 

PIJ Nou Barris (Set 2014)  
Antena Ciutat Medidiana (no 
consta en el pla) 
PIJ Mòbil 

 

 

Sant An-

dreu 

Casal de Joves casernes Sant 
Andreu 
Casal de Joves / Espai Jove 
Trinitat Vella 2015 

 

Espai Jove Garcilaso 
Annex de l’Espai Jove Garcila-
so al barri de Sant Andreu 

 

PIJ Garcilaso – Sant Andreu 
Antena PIJ Garcilaso – Sant 
Andreu al barri de Trinitat Vella 
PIJ Mòbil Barceloneta (Trinitat 
Vella) 

 

Sala Jove del Centre Cívic Ba-
ró de Viver 
Sala Jove del Centre Cívic Bon 
Pastor 
Sala Jove del Centre Cívic Tri-
nitat Vella 

 

Sant Martí 

Casal de Joves Poblenou  
(Can Ricart) 
Casal de Joves Verneda (Pi-
ramidon) 
Casal de Joves Camp de l’Arpa  
Casal de joves del Clot La Fa-
rinera 

Espai Jove Sant Martí PIJ  Sant Martí 
Antena Poble Nou 
Antena Clot camp de l’Arpa 

 

Racó Jove del Centre Cívic 
Parc Sandaru 
Espai Juvenil Segona Pirami-
dón 
Espai de lleure Educatiu del 
Clot 

 

* Actualitzat Juliol 2014 

**   Vermell: No executat 
Taronja: Incorporat, modificat, o properament en execució 
Verd: executat 

 



 



 

 

 

  



 

 
En aquest apartat presentem els resultats de l’anàlisi de diferents dades per tal d’aproximar-nos 

a la realitat juvenil de la ciutat.  

Per una banda presentem l’anàlisi de les dades sociodemogràfiques dels i les adolescents jo-

ves de Barcelona així com també analitzem aquesta població segons els diferents districtes de 

la ciutat. Aquestes dades fan referència a l’any 2012, últim any disponible.  

En segon terme ens aproximem a la realitat associativa dels i les adolescents i joves. Metodo-

lògicament, i molt condicionats pels recursos disponibles, hem analitzat les dades del cens 

d’entitats juvenils de la ciutat (2011) i presentem una comparativa i principals resultats de dos 

informes realitzats sobre les entitats educatives de la ciutat. Aquesta aproximació a la realitat 

juvenil s’ha completat amb tècniques de caire qualitatiu, centrades en entrevistes a represen-

tants de les entitats juvenils.  

En el darrer apartat d’aquest bloc ens aproximem a l’anàlisi de les necessitats dels i les adoles-

cents i joves barcelonins/es amb una prospecció a través de tècniques quantitatives (qüestiona-

ris) als equipaments juvenils de la ciutat (Punt d’informació Juvenil, Casal de Joves i Espai Jo-

ve) i als usos que en fan els i les adolescents i joves dels centres cívics de la ciutat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Per tal de presentar una radiografia del col·lectiu de joves de Barcelona hem explotat les dades 

que es presenten pel Departament d’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona i que fan refe-

rència a la lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Per tant, les dades més actu-

als són aquestes i fan referència a l’any 2012.  

A l’Ajuntament de Barcelona des de la Regidoria d’Adolescència i Joventut es dissenyen, pro-

posen, dirigeixen i es lideren les polítiques sectorials de joventut segons les directrius assenya-

lades pels òrgans de govern municipal. Les seves propostes es desenvolupen i s'executen des 

de la Direcció de Joventut en el marc del Pla d'Adolescència i Joventut, instrument que fixa i 

prioritza els objectius i les principals accions, i que compromet i corresponsabilitza totes les ins-

tàncies municipals. En l'actual organització del govern de la ciutat, la Regidoria depèn de l'Àrea 

de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports. 

Per tant, des de la Regidoria de Joventut es desenvolupen accions adreçades a adolescents i 

joves, d’edats compreses entre els 12 i els 29 anys. Així, que aquesta anàlisi que presentem 

recull la informació relativa a aquestes cohorts d’edat. Hem de dir, però, que tindrem molt pre-

sent que les realitats i les necessitats dels i de les joves varien en funció de la seva edat (no 

són les mateixes necessitats les que es presenten per a una persona de 15 anys que per a una 

de 25 anys). De manera que en l’anàlisi inclourem informació detallada per als diferents 

col·lectius d’adolescents i joves.  

En les pàgines següents presentem una descripció de la població jove en relació a la població 

total de la ciutat, la piràmide d’edats de la població jove, una comparativa de la població jove 

als diferents districtes de la ciutat i l’anàlisi de la població jove segons districte i barri.  

 

Barcelona és la ciutat catalana amb el volum poblacional més elevat de tota Catalunya. Con-

cretament a la ciutat comtal, l’any 2013, hi vivien 1.614.090 persones. D’aquestes un total de 

287.692 són adolescents i joves d’entre 12 i 29 anys, que representen el 17,8% de la po-

blació.  

 

 

 

 

 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Joves/menuitem.fcc7c99428df85297ca47ca4a2ef8a0c/?vgnextoid=0afb1918ab713310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=0afb1918ab713310VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/QualitatDeVida/menuitem.5e4634743dc482eed217d217a2ef8a0c/?vgnextoid=19492b947cde8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=19492b947cde8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES
http://w110.bcn.cat/portal/site/QualitatDeVida/menuitem.5e4634743dc482eed217d217a2ef8a0c/?vgnextoid=19492b947cde8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=19492b947cde8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES


 

2.1 La població adolescent i jove en relació a la població total de la ciutat  

Barcelona és una ciutat que ha mantingut la seva població en els darrers anys, situant-se per sobre 

el milió sis-centes mil persones. Tot i que hem de dir que les dades apunten a una lleugera davalla-

da poblacional a partir de 2010. La població segons sexes es troba equilibrada en general, encara 

que, segons dades del departament d’estadística, al districte de Ciutat Vella la població masculina 

és majoritària. L’edat mitjana de la població per l’any 2010 és de 43,2 anys. Una de les dades més 

rellevants fa referència a la població infantil de la ciutat, aquesta continua incrementant en els 

darrers anys, l’any 2013 compta amb 201.365 infants de menys de 14 anys, que representen el 

12,5% de la població. Aquest valor confirma la tendència creixent observada des de l’any 2006.  

Si observem la piràmide d’edats de la ciutat de Barcelona de l’any 2013, podem veure que el volum 

poblacional més nombrós ho representen les persones que es situen en les edats adultes, entre els 

30 i els 45 anys. Aquests grups poblacionals presenten uns percentatges més elevats de població 

masculina que femenina. La representació de les dades de la piràmide per la part de dalt, que fa re-

ferència a les dades de la població de més de 45 anys, segueix una tendència decreixent, de mane-

ra més regular entre els homes que entre les dones. La part més estreta de la piràmide és la que 

comprèn les edats d’entre 10 i 25 anys. Aquesta presenta la tendència que s’ha donat en els darrers 

anys en el conjunt poblacional de Catalunya (i de l’Estat espanyol), on els índexs de joventut s’han 

anat reduint progressivament. Aquestes reduccions s’expliquen per diferents factors socio-

demogràfics com són les característiques en els moviments migratoris i l‘arribada a l’edat adulta 

de la generació del baby-boom. Hem d’estar amatents, però, als canvis produïts en les cohorts de 

població d’infants ja que aquestes creixen progressivament. La piràmide poblacional per l’any 

2013 ens projecta que en els propers anys el grup poblacional de joves de Barcelona aug-

mentarà considerablement.  

 

Si centrem l’anàlisi de la piràmide d’edats per a la població jove (12 a 29 anys) podem observar que 

a mesura que incrementa l’edat, el nombre d’individus augmenta. Els i les joves d’entre 25 i 29 anys 

representen el 38% dels i les adolescents i joves de Barcelona. La cohort d’entre 20 i 24 anys re-

presenta el 27% de la població jove de la ciutat. Els col·lectius d’adolescents i joves que es situen 

entre els 12 i 15 anys i els 16 i 19 anys representen un 17,3% i un 17,7% respectivament.  

 

 

 

 

 



 

 

 

Gràfic 1. Piràmide d’edats de la població total de Barcelona, 2013 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona. 

 

Gràfic 2. Piràmide d’edats de la població jove de Barcelona, 2013 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 
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2.2 La població adolescent i jove als districtes de la ciutat 

Barcelona és una ciutat configurada per 10 districtes i 73 barris. En l’apartat anterior es recolli-

en els trets característics de la població de la ciutat, i de la població adolescent i jove en concret. A 

continuació presentarem les característiques de la població jove als diferents districtes de la ciutat.   

Observem com la distribució de la població segons districtes no és homogènia, hi ha districtes 

on resideixen el 15% de la població de la ciutat, com són l’Eixample i Sant Martí i districtes on es 

troba el 5% de la població de Barcelona, com són Les Corts o Ciutat Vella. Aquesta distribució terri-

torial de la població es manté en la distribució de la població adolescent i jove de la ciutat. D’aquesta 

manera el 42% d’adolescents i joves barcelonins/es es concentren en tres districtes: 

l’Eixample, Sant Martí i Sants-Montjuïc.  

La població adolescent i jove representa el 17,8% del total de la població de Barcelona. 

Aquesta proporció no és igual a tots els districtes de la ciutat. Trobem districtes amb uns per-

centatges superiors de població jove: Ciutat Vella (21,6%), Sarrià-Sant Gervasi (19%), Sants-

Monjuïc (18,4%), Les Corts (18%) i l’Eixample (17,9%) i districtes amb una proporció més reduïda 

d’adolescents i joves del que es presenta pel conjunt de la ciutat: Horta-Guinardó (16,7%), Gràcia 

(16,8%), Sant Andreu (16,9%), Sant Martí (17,1%) i Nou Barris (17,2%). Establint-se una diferència 

de 4,9 punts percentuals entre ambdós valors extrems.  

Hem de comentar que el districte que presenta una diferència més elevada entre el percentatge de 

distribució territorial de població total i el percentatge de població jove és Ciutat Vella, districte que 

presenta una més elevada proporció de població adolescent i jove de Barcelona.  

Taula 12. Distribució de la població jove segons districtes. Barcelona, 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

 

 

 

 Total població Població Jove 
(12-29 anys) 

% Població jove/ 
total població 

Ciutat Vella 103.944 6,4 22.489 7,8 21,6 

Eixample 264.888 16,4 47.363 16,5 17,9 

Sants-MontjuÏc 182.374 11,3 33.531 11,7 18,4 

Les Corts 81.563 5,1 14.680 5,1 18,0 

Sarrià-Sant Gervasi 145.922 9,0 27.785 9,7 19,0 

Gràcia 121.031 7,5 20.336 7,1 16,8 

Horta-Guinardó 167.944 10,4 28.063 9,8 16,7 

Nou Barris 165.842 10,3 28.562 9,9 17,2 

Sant Andreu 146.504 9,1 24.822 8,6 16,9 

Sant Martí 233.873 14,5 40.030 13,9 17,1 

Total ciutat 1.614.090 100 287.692 100 17,8 



 

 

 

2.2.1 Ciutat Vella 

En el districte de Ciutat Vella resideixen 22.489 adolescents i joves d’entre 12 i 29 anys, el 7,8% 

dels i les adolescents i joves de Barcelona. Aquests representen el 21,7% de la població del dis-

tricte. Gairebé la meitat d’aquests adolescents i joves tenen entre 25 i 29 anys (48,2%). Els i les jo-

ves d’entre 20 i 24 anys representen el 27,9% dels i les joves i els i les adolescents i joves d’entre 12 

i 15 anys i 16 i 19 anys representen l’11,4% i el 12,6%, respectivament.  

Aquest patró es repeteix si centrem l’atenció en els diferents barris que configuren el districte. En el  

Barri Gòtic els i les joves entre 25 i 29 anys són un 55,4%, a Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera el 

51,4%, a la Barceloneta, un 47,2%, i al Raval, un 44,8%. 

En destaquem com a tret característic del districte una distribució territorial molt desigual de la po-

blació, tret que caracteritza també la població jove: un de cada dos joves de Ciutat Vella residei-

xen al barri del Raval.  

Taula 13. Distribució de la població jove al districte de Ciutat Vella. Barcelona, 2013 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

2.2.2 Eixample 

A l’Eixample i resideixen 264.888 adolescents i joves, aquests representen 17,9% dels i les ado-

lescents i joves de la ciutat. El districte de l’Eixample presenta una distribució entre els diferents bar-

ris d’adolescents i joves més regular que Ciutat Vella. El 22,4% dels joves del districte es concentren 

a la Nova Esquerra de l’Eixample, el barri amb més població jove, seguit pel barri de la Sagrada 

Família (19,2%). Els barris amb menys joves són Fort Pienc (12,1%) i Sant Antoni (13,9%). A la Dre-

ta de l’Eixample i l’Antiga Esquerra de l’Eixample hi resideixen al voltant d’un 16% dels joves en ca-

da barri (16,4% i 16% respectivament).  

Aquest districte també presenta una desigual distribució de joves segons les diferents cohorts 

d’edat, que és molt més elevada entre els i les joves d’entre 25 a 29 anys que de la resta d’edats: un 

42,3% dels i les joves del districte tenen entre 25 i 29 anys; un 26,3%, entre 20 i 24 anys; un 16,1%, 

entre 16 i 19 anys; i un 15,4%, entre 12 i 15 anys. Aquest patró es reprodueix de manera bastant fi-

del als 5 barris que formen el districte. 

 

 

 Pobla-
ció to-
tal 

Població 
 jove 

12 - 15 
anys 

16 - 19 
anys 

20 - 24 
anys 

25-29anys 

  N % total 
població 

% joves 
districte 

N % N % N % N % 

El Raval    49.225 11.217 22,8 49,9 1.400 12,5 1.513 13,5 3.282 29,3 5.022 44,8 

El Barri Gòtic    16.327 3.584 22,0 15,9 309 8,6 321 9,0 968 27,0 1.986 55,4 

La Barceloneta    15.571 3.044 19,5 13,5 346 11,4 380 12,5 880 28,9 1.438 47,2 

Sant Pere, San-
ta Caterina i la 
Ribera    

22.821 4.644 20,3 20,7 504 10,9 619 13,3 1.134 24,4 2.387 51,4 

CIUTAT VELLA 103.944 22.489 21,6 100 2.559 11,4 2.833 12,6 6.264 27,9 10.833 48,2 



 

 

Taula 14. Distribució de la població jove al districte de l’Eixample. Barcelona, 2013 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

2.2.3 Sants-Montjuïc 

El districte de Sants-Montjuïc, el tercer amb més joves barcelonins, hi resideixen un total de 183.374 

adolescents i joves que representen l’11,7% dels i les joves de Barcelona. En aquest districte es 

presenta una distribució desigual de la població jove, es troben barris on els i les adolescents i joves 

representen més el 20% dels i les joves del districte: Poble Sec (22,8%) i Sants (21,9%). Per sota 

del 20% hi trobem els barris de la Marina de Port (17%) i Sants-Badal (13,3%). Per sota del 10% hi 

ha La Bordeta (9,9%), Hostafrancs (8,9%) i la Font de Guatlla (5,6%). Cal destacar que al barri de la 

Marina del Prat Vermell (Zona Franca) aquesta dada és del 0,7%. Tot i aquesta desigual distribució, 

trobem que el percentatge de joves sobre el total de població de cada barri es manté constant, 

al voltant del 18%.   

Pel què fa a la distribució d’adolescents i joves segons grups d’edat, observem com es repliquen les 

mateixes característiques que hem comentat en anteriors apartats: el col·lectiu de joves entre 25 i 29 

anys és el que presenta un volum poblacional més elevat (41%) i a mesura que disminuïm l’edat hi 

trobem un percentatge més reduït de població. Ara bé, ens trobem amb l’excepció del barri de la Ma-

rina de Port, on els i les  joves de 25 a 29 representen un 31,4%, un 8,7% menys que a la dada refe-

rent al districte; i on trobem uns percentatges més elevats d’adolescents i joves d’entre 12 i 24 anys.  

 

 

 

 

 

 TOTAL 
Poblac 

Població jove 12 - 15 
anys 

16 - 19 
anys 

20 - 24 
anys 

25-29anys 

  N % total 
població 

% joves 
districte 

N % N % N % N % 

El Fort Pienc    31.754 5.717 18,0 12,1 936 16,4 912 16,0 1.522 26,6 2.347 41,1 

La Sagrada Fa-
mília    

51.725 9.072 17,5 19,2 1.391 15,3 1.508 16,6 2.370 26,1 3.803 41,9 

La Dreta de 
l'Eixample    

43.439 7.778 17,9 16,4 1.298 16,7 1.258 16,2 2.020 26,0 3.202 41,2 

L'Antiga Es-
querra de l'Ei-
xample    

41.843 7.568 18,1 16,0 1.141 15,1 1.154 15,2 1.900 25,1 3.373 44,6 

La Nova Es-
querra de l'Ei-
xample    

57.828 10.625 18,4 22,4 1.491 14,0 1.730 16,3 2.898 27,3 4.506 42,4 

Sant Antoni    38.299 6.603 17,2 13,9 1036 15,7 1.048 15,9 1.731 26,2 2.788 42,2 

EIXAMPLE 264.888 47.363 17,9 100,0 7293 15,4 7.610 16,1 12.441 26,3 20.019 42,3 



 

 

 

Taula 15. Distribució de la població jove al districte de Sants-Montjuïc. Barcelona, 
2013 

 TOTAL Població jove 12 - 15 
anys 

16 - 19 
anys 

20 - 24 
anys 

25-29anys 

  N % 
total 
po-
blació 

% 
joves 
dis-
tricte 

N % N % N % N % 

El Poble Sec - AEI Parc 
Montjuïc    

41.060 7.648 18,6 22,8 1.137 14,9 1.167 15,3 2.015 26,3 3.329 43,5 

La Marina del Prat Ver-
mell - AEI Zona Franca    1.117 238 21,3 0,7 35 14,7 40 16,8 74 31,1 89 37,4 

La Marina de Port    30.099 5.700 18,9 17,0 1.119 19,6 1.192 20,9 1.599 28,1 1.790 31,4 

La Font de la Guatlla    10.307 1.867 18,1 5,6 318 17,0 293 15,7 490 26,2 766 41,0 

Hostafrancs    15.894 2.995 18,8 8,9 401 13,4 450 15,0 795 26,5 1.349 45,0 

La Bordeta    18.449 3.310 17,9 9,9 517 15,6 593 17,9 915 27,6 1.285 38,8 

Sants - Badal    24.344 4.446 18,3 13,3 655 14,7 718 16,1 1.252 28,2 1.821 41,0 

Sants    41.104 7.327 17,8 21,9 1.149 15,7 1.205 16,4 1.964 26,8 3.009 41,1 

SANTS-MONTJUÏC 182.374 33.531 18,4 100 5.331 15,9 5.658 16,9 9.104 27,2 13.438 40,1 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

2.2.4 Les Corts 

A Les Corts hi resideixen el 5% dels i les adolescents i joves de Barcelona, 81.563. Trobem una 

distribució molt desigual de població entre els diferents barris que configuren el districte, distribució 

que es presenta també entre la població adolescent i jove del districte. Al barri de Les Corts hi resi-

deixen el 55,2% dels i les adolescents i joves del districte, el 29% resideixen a La Maternitat i Sant 

Ramon i el 15,9% a Pedralbes. En el cas d’aquest districte, la distància percentual entre joves de 25 

a 29 anys respecte la resta de grups d’edat no és tant elevada, ja que representen un 36,8% dels 

joves del districte. El 27,3% de joves del districte tenen entre 20 i 24 anys; el 18,5%, entre 16 i 19 

anys; i el 17,5%, entre 12 i 15 anys. Els tres barris del districte presenten similars patrons distribu-

tius, excepte Pedralbes, barri en el qual hi ha un 6% més de joves d’entre 12 i 15 anys que en el to-

tal del districte. 

Taula 16. Distribució de la població jove al districte de Les Corts. Barcelona, 2013 

 Total Població jove 12 - 15 
anys 

16 - 19 
anys 

20 - 24 
anys 

25-29anys 

  N % 
total 
po-
blació 

% 
joves 
dis-
tricte 

N % N % N % N % 

Les Corts    46.126 8.101 17,6 55,2 1.310 16,2 1.450 17,9 2.279 28,1 3.062 37,8 

La Maternitat i Sant 
Ramon    

23.653 4.251 18,0 29,0 714 16,8 747 17,6 1.120 26,3 1.670 39,3 

Pedralbes    11.784 2.328 19,8 15,9 546 23,5 515 22,1 604 25,9 663 28,5 

LES CORTS 81.563 14.680 18,0 100 2.570 17,5 2.712 18,5 4.003 27,3 5.395 36,8 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 



 

2.2.5 Sarrià-Sant Gervasi 

A Sarrià-Sant Gervasi hi viuen 145.922 adolescents i joves, que representen el 9,7% dels i les ado-

lescents i joves de Barcelona. Aquest districte presenta el segon índex de joventut més elevat dels 

diferents districtes de la ciutat, el 19% de la població de Sarrià-Sant Gervasi és jove.  

Es presenta una distribució desigual de la població jove en el districte, similar a la que es presenta 

per al total poblacional. Un 31,9% dels i les adolescents i joves resideixen al barri de Sant Gervasi-

Galvany. Un 19,2% resideixen al barri de El Putxet i Farrió; un 17,4% a Sant Gervasi-La Bonanova; 

un 16,4% a Sarrià; un 12,3% a les Tres Torres; i un 2,9% a Vallvidrera, el Tibidabo i les Planes.  

En destaca la distribució d’adolescents i joves segons cohorts d’edats, és el districte de la 

ciutat on el percentatge de joves adults és més reduïda. El 29,3% dels i les joves tenen entre 25 

i 29 anys; el 27,6%, entre 20 i 24 anys; el 21,3%, entre 16 i 19 anys; i el 21,8%, entre 12 i 15 anys. 

Destacant-se la presència d’adolescents (12-15 anys) al barri de Vallvidriera, el Tibidabo i les Planes 

amb un 28,2% de la població jove del barri.  

Taula 17. Distribució de la població jove al districte de Sarrià-Sant Gervasi. 
Barcelona, 2013 

 TOTAL Població jove 12 - 15 
anys 

16 - 19 
anys 

20 - 24 
anys 

25-29anys 

  N % 
total 
po-
blació 

% 
joves 
dis-
tricte 

N % N % N % N % 

Vallvidrera, el Ti-
bidabo i les Planes    

4.491 804 17,9 2,9 227 28,2 171 21,3 213 26,5 193 24,0 

Sarrià    24.582 4.551 18,5 16,4 1.088 23,9 1.004 22,1 1.251 27,5 1.208 26,5 

Les Tres Torres    16.087 3.409 21,2 12,3 779 22,9 741 21,7 1.073 31,5 816 23,9 

Sant Gervasi - la 
Bonanova    

25.251 4.835 19,1 17,4 996 20,6 1.059 21,9 1.356 28,0 1.424 29,5 

Sant Gervasi - Gal-
vany    

46.628 8.854 19,0 31,9 1.912 21,6 1.914 21,6 2.392 27,0 2.636 29,8 

El Putxet i el Farró    28.883 5.332 18,5 19,2 1.062 19,9 1.028 19,3 1.382 25,9 1.860 34,9 

SARRIÀ-SANT 
GERVASI 

145.922 27.785 19,0 100 6.064 21,8 5.917 21,3 7.667 27,6 8.137 29,3 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

2.2.6 Gràcia 

Al districte de Gràcia hi resideixen 20.336 adolescents i joves (7,1% dels i les adolescents i joves 

de la ciutat). Aquests representen el 16,8% de la població del districte.  

Trobem una distribució molt desigual de la població als diferents barris del districte. En dos dels bar-

ris (Vila de Gràcia i Camp) es concentren el 70% d’adolescents i joves del districte. Aquests dos bar-

ris són limítrofs, cosa que implica que hi hagi una alta concentració de joves en aquesta zona con-

creta del districte de Gràcia. 

En aquest districte es presenta la mateixa distribució d’adolescents i joves segons cohorts 

d’edats, que la presentada per a la mitjana de la ciutat. El col·lectiu de joves d’entre 25 i 29 anys és 



 

 

 

el més present, representant un 42,4% dels i les adolescents i joves del districte, el 25,4% dels i les 

joves tenen entre 20 i 24 anys, el 16,3% dels i les joves entre 16 i 19 anys i el 15,9% dels joves entre 

12 i 15 anys. Ens trobem però, que en el barri de la Vila de Gràcia el percentatge de joves de 25 a 

29 anys és més elevat que el que es presenta al districte: a la Vila de Gràcia el 48,5% dels i les jo-

ves tenen entre 25 i 29 anys (un 6,1% més que en el districte en general). En els barris de Valla-

carca i els Penitents i el Coll gairebé el 20% de la població jove són adolescents (12 i 15 

anys).  

Taula 18. Distribució de la població jove al districte de Gràcia. Barcelona, 2013 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

2.2.7 Horta-Guinardó 

Els i les adolescents i joves del districte Horta-Guinardó representen el 9,8% dels i les adolescents i 

joves de la ciutat de Barcelona, 28.063. Aquests adolescents i joves representen el 16,7% de la po-

blació total del districte.  

Els diferents barris del districte presenten una desigual distribució de la població, que es manifesta 

també en una desigual distribució territorial d’adolescents i joves. El barri amb un volum més elevat 

de població és el Guinardó, on hi resideixen 1 de cada 5 joves del districte, 21,4% . Semblant al vo-

lum poblacional del Carmel, 19,7%; Horta, amb un 15,5%; i el Baix Guinardó, amb un 15,4%. La res-

ta de barris presenten fins el 7% de la població jove del districte: 6,9% a La Teixonera, 5,5% a La 

Font d’en Fargues, 5,4% a Can Baró, 3,9% a Sant Genís dels Agudells, 3,2% a La Vall d’Hebron, 

2,6% a Montbau i 0,3% a La Clota. Hem de dir, però, que tot i la desigual distribució territorial pobla-

cional, el percentatge de joves (índex de joventut) es manté constant en els diferents barris 

del districte d’Horta-Guinardó, excepte a Montbau, con l’índex de joventut és del 14,2%. Hem 

de comentar que aquest districte presenta l’índex de joventut (16,7%) més reduït de tota la ciu-

tat.  

Si en centrem en la distribució dels i les adolescents i joves segons grups d’edat, trobem una distri-

bució similar a la que es presenta pel conjunt de joves de la ciutat. La cohort més nombrosa és la 

de joves adults (25-29 anys), que representen el 35,3% dels i les joves del districte, el 27% són 

joves d’entre 20 i 24 anys, el 18,9%, entre 16 i 19 anys; i el 18,8%, entre 12 i 15 anys. Els diferents 

 TOTAL Total població 
jove 

12 - 15 
anys 

16 - 19 
anys 

20 - 24 
anys 

25-29anys 

  N % 
total 
po-
blació 

% 
joves 
dis-
tricte 

N % N % N % N % 

Vallcarca i els 
Penitents    

15.479 2.580 16,7 12,7 504 19,5 458 17,8 684 26,5 934 36,2 

El Coll    7.170 1.176 16,4 5,8 224 19,0 216 18,4 344 29,3 392 33,3 

La Salut    13.223 2.349 17,8 11,6 398 16,9 431 18,3 635 27,0 885 37,7 

La Vila de Gràcia    50.730 8.456 16,7 41,6 1.192 14,1 1.175 13,9 1.991 23,5 4.098 48,5 

El Camp d'en 
Grassot i Gràcia 
Nova    

34.429 5.775 16,8 28,4 908 15,7 1.036 17,9 1.511 26,2 2.320 40,2 

GRÀCIA 121.031 20.336 16,8 100 3.226 15,9 3.316 16,3 5.165 25,4 8.629 42,4 



 

barris segueixen una distribució de la població jove segons edats semblant, excepte en el cas de 

La Clota, on el 43,3% dels joves tenen entre 25 i 29 anys.  

 

Taula 19. Distribució de la població jove al districte d’Horta-Guinardó. Barcelona, 
2013 

 TOTAL Població jove 12 - 15 anys 16 - 19 
anys 

20 - 24 
anys 

25-29anys 

  N % total 
població 

% joves 
districte 

N % N % N % N % 

El Baix Guinardó    25.676 4.323 16,8 15,4 728 16,8 771 17,8 1.193 27,6 1.631 37,7 

Can Baró    8.916 1.528 17,1 5,4 266 17,4 294 19,2 423 27,7 545 35,7 

El Guinardó    35.790 6.013 16,8 21,4 1.127 18,7 1.055 17,5 1.609 26,8 2.222 37,0 

La Font d'en Fargues    9.482 1.550 16,3 5,5 361 23,3 325 21,0 405 26,1 459 29,6 

El Carmel    32.181 5.539 17,2 19,7 1.071 19,3 1.093 19,7 1.445 26,1 1.930 34,8 

La Teixonera    11.257 1.949 17,3 6,9 371 19,0 379 19,4 526 27,0 673 34,5 

Sant Genís dels Agudells    6.918 1.095 15,8 3,9 222 20,3 198 18,1 309 28,2 366 33,4 

Montbau    5.134 727 14,2 2,6 154 21,2 174 23,9 168 23,1 231 31,8 

La Vall d'Hebron    5.543 912 16,5 3,2 210 23,0 171 18,8 254 27,9 277 30,4 

La Clota    504 90 17,9 0,3 13 14,4 15 16,7 23 25,6 39 43,3 

Horta    26.543 4.337 16,3 15,5 753 17,4 826 19,0 1.228 28,3 1.530 35,3 

HORTA-GUINARDÓ 167.944 28.063 16,7 100 5.276 18,8 5.301 18,9 7.583 27,0 9.903 35,3 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

 

2.2.8 Nou Barris 

En el districte de Nou Barris resideixen un total de 28.562, representant el 9,9% dels i les adoles-

cents i joves de la ciutat. L’índex de joventut és del 17,2%, molt semblant al que es presenta pel 

total de la ciutat (17,8%).  

En aquest districte, conformat per 13 barris, trobem unes diferencies molt acusades de distribució 

territorial interna de la població. En el barri de Prosperitat i Vilapicina i la Torre Llobeta hi resideixen 

el 30% dels i les adolescents i joves del districte (15% i 14,7%, respectivament). A l’altre extrem es 

troben els barris de Vallbona o Can Perguera on només resideixen entre el 8,8% i l’1,5% dels i les 

adolescents i joves del districte. Aquestes diferencies respecte la distribució territorial de la població 

també es donen per al conjunt poblacional. Hem de comentar que trobem diferències entre els di-

ferents índexs de joventut dels barris. A Torre Baró, Ciutat Meridiana i les Roquetes els i les ado-

lescents i joves representen més del 20% de la població total del barri, mentre que als barris de la 

Guineueta o Porta aquests no representen més del 15%. L´índex de joventut al districte es situa en 

el 17,2% (els i les adolescents i joves del districte de Nou Barris representen el 17,2% de la població 

del districte).  

Pel que fa a la distribució de la població adolescent i jove segons grups d’edat, observem que pre-

senta uns trets similars a la distribució segons cohorts d’edat presentada pel conjunt de joves de la 



 

 

 

ciutat. Els i les joves de 25 a 29 anys són col·lectiu més nombrós en el districte (34,4%) i a mesura 

que disminueix l’edat, es redueix el percentatge de persones respecte el total de població jove. Hem 

de dir, però que a Nou Barris un de cada tres joves té entre 25 i 29 anys, percentatge inferior al que 

hem trobat en altres districtes de la ciutat.  

Taula 20. Distribució de la població jove al districte de Nou Barris. Barcelona, 2013 

 TOTAL Població jove 12 - 15 
anys 

16 - 19 
anys 

20 - 24 anys 25-29anys 

  N % 
total 
po-
blació 

% 
joves 
dis-
tricte 

N % N % N % N % 

Vilapicina i la 
Torre Llobeta    

25.530 4.189 16,4 14,7 754 18,0 851 20,3 1.156 27,6 1.428 34,1 

Porta    24.442 3.800 15,5 13,3 708 18,6 673 17,7 1.027 27,0 1.392 36,6 

El Turó de la Pei-
ra    

15.307 2.711 17,7 9,5 473 17,4 537 19,8 762 28,1 939 34,6 

Can Peguera    2.261 425 18,8 1,5 86 20,2 92 21,6 129 30,4 118 27,8 

La Guineueta    15.152 2.237 14,8 7,8 462 20,7 481 21,5 600 26,8 694 31,0 

Canyelles    7.097 1.203 17,0 4,2 228 19,0 244 20,3 344 28,6 387 32,2 

Les Roquetes    15.836 3.201 20,2 11,2 564 17,6 571 17,8 911 28,5 1.155 36,1 

Verdun    12.296 2.159 17,6 7,6 374 17,3 388 18,0 566 26,2 831 38,5 

La Prosperitat    26.320 4.271 16,2 15,0 838 19,6 820 19,2 1.167 27,3 1.446 33,9 

La Trinitat Nova    7.533 1.414 18,8 12,6 261 18,5 285 20,2 400 28,3 468 33,1 

Torre Baró    2.201 482 21,9 4,3 110 22,8 85 17,6 146 30,3 141 29,3 

Ciutat Meridiana    10.537 2.246 21,3 7,9 440 19,6 416 18,5 648 28,9 742 33,0 

Vallbona    1.330 224 16,8 0,8 48 21,4 36 16,1 69 30,8 71 31,7 

NOU BARRIS 165.842 28.562 17,2 100 5.346 18,7 5.479 19,2 7.925 27,7 9.812 34,4 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

2.2.9 Sant Andreu 

A Sant Andreu hi resideixen un total de 24.822 adolescents i joves, que representen el 8,6% 

d’aquest col·lectiu de la ciutat. Aquests adolescents i joves representen el 16,9% de la població del 

districte.  

Gairebé el 60% dels i les adolescents i joves del districte resideixen als barris de Sant Andreu 

(36,8%) i la Sagrera (20%). Per tant, trobem diferències en la distribució territorial de la població jove 

als barris, semblants a la distribució que es presenta per a la població general. Als barris Baró de 

Viver i Trinitat Vella, es presenten els índexs de joventut més elevats del districte (19,8% i 

21,2%, respectivament).  

La distribució de la població juvenil segons grups d’edat presenta una distribució similar a la del con-

junt de joves de la ciutat, on el col·lectiu amb més pes poblacional és el de joves adults (25-29 

anys). En destaca la distribució de Baró de Viver, on el percentatge de joves entre 20 i 24 anys 

és més elevada (30,9%) és més elevada que la de joves entre 25 i 29 anys (26,3%). 



 

Taula 21. Distribució de la població jove al districte de Sant Andreu. Barcelona, 2013 

 TOTAL Població jove 12 - 15 
anys 

16 - 19 
anys 

20 - 24 
anys 

25-
29anys 

  N % total 
població 

% joves 
districte 

N % N % N % N % 

La Trinitat Vella    10.418 2.206 21,2 8,9 406 18,4 444 20,1 643 29,1 713 32,3 

Baró de Viver    2.438 482 19,8 1,9 114 23,7 92 19,1 149 30,9 127 26,3 

El Bon Pastor    12.734 2.102 16,5 8,5 467 22,2 405 19,3 554 26,4 676 32,2 

Sant Andreu    56.280 9.145 16,2 36,8 1.745 19,1 1.720 18,8 2.439 26,7 3.241 35,4 

La Sagrera    28.827 4.966 17,2 20,0 837 16,9 910 18,3 1.425 28,7 1.794 36,1 

El Congrés i els Indians    14.015 2.241 16,0 9,0 459 20,5 434 19,4 636 28,4 712 31,8 

Navas    21.792 3.680 16,9 14,8 640 17,4 725 19,7 1.018 27,7 1.297 35,2 

SANT ANDREU 146.504 24.822 16,9 100 4.668 18,8 4.730 19,1 6.864 27,7 8.560 34,5 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

2.2.10 Sant Martí 

Al districte de Sant Martí hi resideixen el 13,9% dels i les adolescents i joves de la ciutat, 40.030 

persones. Aquests representen el 17,1% de la població total del districte de Sant Martí.  

Trobem una de les característiques que hem anat incorporant en les diferents anàlisis poblacionals 

dels districtes, una desigual distribució territorial de la població al districte. Aquesta també caracterit-

za la distribució de la població adolescent i jove. Els i les adolescents i joves de La Vila Olímpica del 

Poblenou i Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou, representen el 5% dels i les adolescents i 

joves del districte. A Camp de l’Arpa del Clot resideixen el 16% de joves del districte, al Poblenou el 

12,8%, el Clot (12,4%), La Verneda i La Pau (12%), El Besòs i el Maresme (11,8%) i Sant Martí de 

Provençals (10,2%). Els barris amb una representació de joves per sota del 10% són: Provençals del 

Poblenou (9,1%) i El Parc i la Llacuna del Poblenou (6,8%). Trobem diferències significatives 

respecte el percentatge de població jove als diferents barris del districte de Sant Martí. Barris 

com Clot, Parc i la Llacuna del Poblenou i la Vila Olímpica del Poblenou presenten entre el 

18% i el 20% de població jove respecte el total de població del barri. I a Diagonal Mar i Front 

Marítim del Poblenou i Sant Martí de Provençals, la població jove no arriba al 15% 

Pel que fa a la distribució de la població juvenil segons grups d’edat, observem que seguint la distri-

bució general de ciutat, la franja d’edat amb un volum poblacional més elevat és la de joves entre 25 

i 29 anys (36,3%), a una distància de gairebé 10 punts percentuals de la franja de joves entre 20 i 24 

anys (26,6%). Els i les joves d’entre 16 i 20 anys representen el 18,6% de la població jove, percen-

tatge similar al que es presenta entre el col·lectiu d’entre 12 i 15 anys. En el barri del El Parc i la Lla-

cuna del Poblenou el percentatge de joves adults,  25 i 29 anys, és el més elevat (42,9%). Dada que 

dista de la que es presenta al barri de La Vila Olímpica del Poblenou, on la seva proporció és inferior 

(23,5%). A Poblenou en destaca l’elevada presència de població adolescent, 12 i 15 anys, que supe-

ra la mitjana que es presenta per al conjunt de la població adolescent del districte (25,5%). Aquest 

tret característic també es dóna a la Vila Olímpica del Poblenou, on el percentatge de joves entre 15 

i 19 anys és del 26,9%. 

 

 



 

 

 

Taula 22. Distribució de la població jove al districte de Sant Martí. Barcelona, 2013 

 TO-
TAL 

Població jove 12 - 15 
anys 

16 - 19 
anys 

20 - 24 
anys 

25-29anys 

  N % 
total 
pobla
ció 

% 
joves 
dis-
tricte 

N % N % N % N % 

El Camp de 
l'Arpa del Clot    

38.035 6.385 16,8 16,0 1.032 16,2 1.115 17,5 1.661 26,0 2.577 40,4 

El Clot    27.154 4.967 18,3 12,4 969 19,5 897 18,1 1.322 26,6 1.779 35,8 

El Parc i la 
Llacuna del 
Poblenou    

14.513 2.710 18,7 6,8 387 14,3 399 14,7 762 28,1 1.162 42,9 

La Vila Olím-
pica del Po-
blenou    

9.367 1.899 20,3 4,7 511 26,9 485 25,5 456 24,0 447 23,5 

El Poblenou    33.176 5.129 15,5 12,8 1.049 20,5 914 17,8 1.249 24,4 1.917 37,4 

Diagonal Mar 
i el Front Ma-
rítim del Po-
blenou    

13.125 1.719 13,1 4,3 438 25,5 289 16,8 360 20,9 632 36,8 

El Besòs i el 
Maresme    

23.202 4.707 20,3 11,8 762 16,2 843 17,9 1.364 29,0 1.738 36,9 

Provençals 
del Poblenou    

20.158 3.628 18,0 9,1 606 16,7 718 19,8 1.047 28,9 1.257 34,6 

Sant Martí de 
Provençals    

26.040 4.070 15,6 10,2 778 19,1 800 19,7 1.065 26,2 1.427 35,1 

La Verneda i 
la Pau    

29.103 4.816 16,5 12,0 919 19,1 978 20,3 1.342 27,9 1.577 32,7 

SANT MARTÍ 233.873 40.030 17,1 100 7.451 18,6 7.438 18,6 10.628 26,6 14.513 36,3 

Font: Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

 

A les pàgines següents hem recollit molt gràficament aquesta distribució de població jove als dife-

rents barris de la ciutat segons es recull per l’any 2012 el Departament  



 

 

Font: Característiques de la població de Barcelona segons el Padró municipal. Juny 2012. Ajuntament de Barcelona, 

Departament d’Estadística.  
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3.1 Anàlisi del Cens d’Entitats Juvenils a la ciutat de Barcelona 

Segons dades del Cens d’Entitats Juvenils de la ciutat de Barcelona (novembre 2011), es tro-

ben censades un total de 887 entitats juvenils. La seva distribució territorial a la ciutat és di-

versa. A quatre districtes: Ciutat Vella (147), Gràcia (123), Sants-Montjuïc (118) i Eixample 

(108), es troben el 56% d’aquestes entitats. A Sant Martí (94), Sant Andreu (77) i Horta-

Guinardó (63) es troben el 26% de les entitats juvenils de la ciutat i als districtes de Les Corts 

(56), Sarrià-Sant Gervasi (48) i Nou Barris (34) el 16% restant de les entitats juvenils.  

Taula 23. Entitats juvenils Barcelona, districtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Cens Entitats Juvenils (novembre 2011) 

 

 ENTITATS 

DISTRICTE N % 

Ciutat Vella 147 16,6 

Eixample 108 12,2 

Sants-MontjuÏc 118 13,3 

Les Corts 56 6,3 

Sarrià-Sant Gervasi 48 5,4 

Gràcia 123 13,9 

Horta-Guinardó 63 7,1 

Nou Barris 34 3,8 

Sant Andreu 77 8,7 

Sant Martí 94 10,6 

Sense dada 19 2,1 

TOTAL CIUTAT 887 100,0 



 

En la taula següent hem presentat una comparativa presentant el nombre d’entitats als dife-

rents districtes de la ciutat de Barcelona i el volum de població jove.  

Hem trobat que hi ha districtes on la proporció d’entitats és més elevada que la proporció de 

joves respecte els totals que es presenten a nivell global. Per exemple, a Ciutat Vella trobem el 

7,8% dels i les joves de la ciutat i el 16,6% de les entitats juvenils de la ciutat. Distribució sem-

blant a la que es presenta al districte de Gràcia.  

Als districtes de l’Eixample, Sarrià-Sant Gervasi, Nou Barris i Sant Martí, trobem una proporció 

més elevada de població jove que d’entitats juvenils. Per exemple a l’Eixample hi viuen un 

16,5% dels i de les joves de Barcelona i es troben allotjades el 12,2% de les entitats juvenils de 

la ciutat.  

Als districtes de Sants-Montjuïc, Les Corts, Horta-Guinardó i Sant Andreu, trobem unes propor-

cions similars de distribució de població jove respecte el total de població de la ciutat i de distri-

bució d’entitats juvenils respecte del total d’entitats juvenils de la ciutat. Per exemple a Sants-

Montjuïc hi viuen el 11,7% dels i les joves de Barcelona i es troben allotjades el 13,3% de les 

entitats juvenils de Barcelona.  

Si calculem les ràtios de joves respecte el nombre d’entitats juvenils, trobem que a Barcelona hi 

ha censada una entitat juvenil per cada 324 joves. Aquestes ràtios calculades varien molt se-

gons els diferents districtes. Trobem que a Ciutat Vella i Gràcia hi ha una entitat juvenil per ca-

da 160 joves (aproximadament), al districte on la proporció és superior és a Nou Barris, on hem 

calculat que hi ha una entitat juvenil per cada 840 joves. En els districtes de l’Eixample, Sarrià-

Sant Gervasi, Horta-Guinardó i Sant Martí, aquestes ràtios situen una entitat juvenil per cada 

400-600 joves.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Taula 24. Entitats juvenils Barcelona i població jove (12-29 anys), districtes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Cens Entitats Juvenils (novembre 2011) i Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament 
d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ENTITATS POBLACIÓ JOVE 

(12-29 anys) 

Ràtio 

DISTRICTE N % N % Mitjana  

Entitat/Joves 

Ciutat Vella (1) 147 16,6 22.489 7,8 153,0 

Eixample (2) 108 12,2 47.363 16,5 438,5 

Sants-MontjuÏc (3) 118 13,3 33.531 11,7 284,2 

Les Corts (4) 56 6,3 14.680 5,1 262,1 

Sarrià-Sant Gervasi (5) 48 5,4 27.785 9,7 578,9 

Gràcia (6) 123 13,9 20.336 7,1 165,3 

Horta-Guinardó (7) 63 7,1 28.063 9,8 445,4 

Nou Barris (8) 34 3,8 28.562 9,9 840,1 

Sant Andreu (9) 77 8,7 24.822 8,6 322,4 

Sant Martí (10) 94 10,6 40.030 13,9 425,9 

Sense dada 19 2,1 -- -- -- 

TOTAL CIUTAT 887 100,0 287.692 100 324,3 



 

Gràfic 3. Comparativa percentatges entitats i joves segons districte, Barcelona, 2012 

 

Font: Cens Entitats Juvenils (novembre 2011) i Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament 
d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 

Gràfic 4. Ràtio entitats juvenils/joves segons districte, Barcelona, 2012 

 

Font: Cens Entitats Juvenils (novembre 2011) i Lectura del Padró Municipal d'Habitants a 30.06.2013. Departament 
d'Estadística. Ajuntament de Barcelona 
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3.2 Diagnosi sobre les necessitats de les entitats educatives  

Per a la realització d’aquest apartat hem utilitzat les dades de l’Informe sobre els locals de les 

entitats educatives del CJB (2013) i ho hem comparat amb les dades obtingudes per a les enti-

tats d’associacionisme educatiu de l’Informe Els locals de les entitats juvenils i els equipaments 

municipals per a joves a la ciutat de Barcelona de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia 

(2006).  

A grans trets, podem afirmar que, tot i que existeixen diferències temporals importants entre 

ambdós informes i entre el nombre de respostes obtingudes pel total d’entitats educatives de la 

ciutat, els principals resultats són molt semblants. Hem de comentar que l’informe de la FFiG es 

va realitzar a l’any 2006 i el del CJB a l’any 2013, que pel primer informe es van analitzar les 

dades relatives a 150 entitats educatives de les 169 censades i que en l’informe del CJB es van 

treballar dades relatives a 65 entitats educatives de les 137 censades. Per una banda podem 

concloure que les dades apunten a que la realitat de les entitats educatives de la ciutat de Bar-

celona no ha variat en la darrera dècada, i que l’informe del CJB que analitza les dades per a la 

meitat de les entitats del cens, sembla ser representatiu de les característiques generals de la 

situació respecte els locals de les entitats educatives.  

Taula 25. Nombre d’entitats, estudis FFiG i CJB. 

 

 Estudi FFiG (2006) Estudi CBJ (2013) 

 Univers Enquesta Univers Enquesta 

  N % N % N % 

Ciutat Vella  18 12 6 4,4 5 7,7 

Eixample  21 14 20 14,6 14 21,5 

Sants-Montjuïc  14 9,3 15 10,9 7 10,8 

Les Corts  8 5,3 6 4,4 2 3,1 

Sarrià - Sant Gervasi  17 11,3 12 8,8 8 12,3 

Gràcia  13 8,7 16 11,7 6 9,2 

Horta-Guinardó  22 14,7 20 14,6 9 13,8 

Nou Barris  10 6,7 8 5,8 4 6,2 

Sant Andreu   14 9,3 18 13,1 5 7,7 

Sant Martí  13 8,7 16 11,7 5 7,7 

Total 169 150 100 137 100 65 100 

 Font: Elaboració pròpia a partir dades Informes CJB i FFiG 



 

Si ens fixem en les dades que es presenten a la distribució territorial de les entitats (taula ante-

rior), observem que aquesta és força heterogènia. Els districtes amb una proporció més gran 

d’entitats són Horta-Guinardó i l’Eixample (14%), mentre que les que agrupen a una menor 

proporció d’entitats són Les Corts (5%) i Nou Barris (7%). Distribucions similars que es presen-

ten les entitats de l’enquesta de l’informe del CJB.  

De l’anàlisi dels continguts que es presenten en ambdós informes i que són comparables treba-

llarem amb les dades que fan referència al regim d’ús, a la propietat, al tipus d’edifici i al grau 

de satisfacció dels locals de les entitats.  

Respecte el regim d’ús, trobem que la fórmula més comuna és la cessió. Aquesta es presenta 

per a un 85% de les entitats, de les que la gran majoria no realitzen contraprestació econòmica. 

El lloguer dels locals és el segon regim d’ús més, tot i que per aquesta fórmula trobem diferen-

cies significatives entre les dades que es presenten en ambdós estudis; aquestes varien entre 

el 6% i el 16%.   

Taula 26. Regim d’ús locals entitats juvenils educatives, estudis FFiG i CJB (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir dades Informes CJB i FFiG 

 

Hem de dir, tot i no disposar de dades comparables per a l’estudi del CJB, ens agradaria fer 

esment a que l’estudi FFiG presenta que la regulació de la majoria de les cessions o lloguers 

dels locals es realitza mitjançant un acord verbal (67%). A l’estudi del CJB es comenta a les 

conclusions aquesta variable argumentant que “caldria millorar la regulació de la cessió dels 

locals (dificultats renovació, entitats sense conveni de cessió)”, ja que un 25% de les entitats 

han indicat que no tenen conveni de cessió i un 11% han indicat que tenen dificultats a l’hora 

de renovar el conveni de cessió.  

 

 

 

 Estudi FFiG Estudi CJB 

Propietat 0,7 5,6 

Lloguer 16,1 5,6 

Cessió 83,2 88,9 

      Amb contraprestació econòmica 11,2 33,3 

      Sense contraprestació econòmica 72 55,6 

Total N:150 N.54 



 

 

 

Si analitzem qui són els propietaris dels locals on es troben aquestes entitats observem com la 

majoria dels locals són propietat de l’església (aproximadament el 50%). De la resta de locals 

que utilitzen les entitats educatives són locals municipals (Ajuntament de Barcelona). Hem de 

dir que sota la categoria “d’altres” hem agrupat la resta de categories que són diferents en am-

bdós informes.  

Taula 27. Propietaris dels locals on es troben les entitats educatives, estudis FFiG i CJB (%) 

 Estudi FFiG Estudi CJB 

Ajuntament de Barcelona 13,7 20,8 

Església catòlica 52,8 45,8 

Altres (*) 33,5 32,7 

Font: Elaboració pròpia a partir dades Informes CJB i FFiG.  

Altres FFiG: Escola privada-concertada, Una altra entitat, Particular, Altres.  
  Altres CJB: Altres ens públic, Federació d’entitats, Altres.  

 

Amb aquestes darreres dades no sobta que aproximadament el 40% dels locals on es troben 

les entitats educatives s’ubiquin en parròquies. Les dades divergeixen respecte la distribució en 

edificis multiassociatius i escoles privades-concertades, per una banda trobem un percentatge 

més elevat (17%) d’entitats que es troben en escoles privades-concertades a l’estudi FFiG que 

a l’estudi CJB (9%); mentre que els percentatges són del 4% i de l’11% als edificis multiassoci-

atius.  

Taula 28. Tipus d’edifici on es troben les entitats educatives, estudis FFiG i CJB (%) 

 Estudi FFiG Estudi CJB 

Parròquia 47,7 35,2 

Edifici amb habitatges FFiG / Espai privat CJB 18,1 12,9 

Escola privada-concertada 16,8 9,3 

Equipament municipal FFiG / Equipament públic CJB 9,4 14,8 

Edifici multiassociatiu FFiG / Local o federació d’entitats CJB 4 12,9 

Altres FFiG/ Escola Pública CJB 4 11,1 

NS/NC  3,7 

Font: Elaboració pròpia a partir dades Informes CJB i FFiG.  

 



 

Respecte el grau de satisfacció de les entitats educatives vers als seus locals, tot i que ambdós 

informes ho recullen amb diferents indicadors podem perfilar una comparativa. A l’estudi FFiG 

el grau de satisfacció general es situa en una mitjana de 6,7 (en una escala de l’1 al 10); un 

85% de les entitats tenen una satisfacció “bona” o “molt bona”. Per a l’estudi del CJB un 64,8% 

de les entitats estan “bastant satisfetes” i “molt satisfetes” amb els seus respectius locals.  

Taula 29. Grau de satisfacció espais de les entitats educatives, estudis FFiG i CJB (%) 

Estudi FFiG Estudi CJB 

  Insatisfetes 11,1 

Dolenta (1,2,3 i 4) 14,9 Poc satisfetes 22,2 

Bona (5,6,7) 46,6 Bastant satisfetes 40,7 

Molt bona (8,9,10) 38,5 Molt satisfetes 24,1 

Mitjana 6,7 - - 

TOTAL (N) 150 TOTAL (N) 54 

Font: Elaboració pròpia a partir dades Informes CJB i FFiG.  

Aquestes dades però, han de prendre’s amb certa cautela, ja que l’estudi del CJB ens alerta 

que “cal tenir en compte que les xifres negatives en aquestes valoracions serien superiors si 

s'haguessin tingut en compte les entitats que han mencionat que no tenien local i realment es-

tan ubicades en un espai”. I a l’estudi de la FFiG trobem que “el valor mitjà de satisfacció global 

amb el local es situa en 6,7 punts. Aquesta és la mitjana més alta de les quatre categories, co-

sa que pot indicar-nos l’existència d’un cert discurs global de satisfacció (allò políticament cor-

recte), però que perd força en la mesura que analitzem les característiques del local per sepa-

rat. Així, la mitjana de satisfacció amb els espais seria de 6,4 punts, amb les instal·lacions de 

6,1 punts i amb el mobiliari de tan sols 5,8 punts”.  

 

Finalitzem la presentació de les dades d’ambdós estudis recollint algunes de les conclusions, 

que no ens ha estat possible presentar de forma comparativa, però que creiem que són relle-

vants.  

Destaquem de l’informe del CJB que el nombre de sales disponibles en els locals es presen-

ta com una variable que es relaciona directament amb el desenvolupament òptim de la seva 

activitat i de la valoració que en fan les entitats educatives del seu espai. Es troba entre les en-

titats que han indicat que el règim de cessió es dóna sense contraprestació econòmica un grau 

de satisfacció respecte al local inferior que la resta d’entitats amb altres tipus de règim. Tot i 

que el nombre de casos d’entitats que estan allotjades a espais públics (N=7) i escoles públi-

ques (N=6) és molt reduït, són aquestes les que es consideren en unes proporcions superiors 

insatisfetes amb aquests espais. Tot i que trobem, per altra banda, que són els espais millor va-

lorats si es tenen en compte variables com són l’estabilitat.  



 

 

 

De l’estudi FFiG es desprèn que el nombre de socis/es és de gairebé 14.000: “els centres 

d’esplai i agrupaments de la ciutat de Barcelona, l’any 2006 comptàvem amb 13.880 socis/es”. 

D’aquests un 40% són infants (fins a 11 anys), el 33% adolescents (de 12 a 17 anys), el 18% 

joves (de 18 a 29 anys) i el 9% tenien més de 30 anys. Un altre factor a destacar que no hem 

tractat fins ara és la utilització dels locals de les entitats educatives. El 84% de les entitats con-

centra la seva activitat els dissabtes tarda, la utilització de locals setmanals es situa entre 5-10 

hores, (66%). El 95% de les entitats fan activitats extraordinàries (casals diverses èpoques de 

l’any, els casals d’estiu es solen fer fora de la ciutat, però la seva preparació requereix d’un ús 

intensiu dels locals).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3 Les entitats educatives amb seu/activitat a escoles públiques 

En aquest apartat hem fet explotació de les dades recollides en el qüestionari realitzat pel CJB 

a les entitats de lleure educatiu i del qüestionari realitzat per la FFiG a les entitats del lleure 

educatiu. Hem explotat les dades referents a la seu de l’entitat i on es realitzen les activitats 

principals de l’entitat.  

Del qüestionari del CJB (entitats educatives). Hem trobat un total d’11 entitats que tenen seu o 

realitzen activitats a escoles. D’aquestes, 5 entitats realitzen activitats en escoles privades – 

concertades. De la resta, s’ha d’acabar de fer prospecció, ja que per a tres entitats establim 

l’espai on realitzen les seves activitats en escoles públiques, però hi ha 3 més de les que 

aquesta informació (validada virtualment) no acaba de constatar-se.  

De l’estudi de la FFiG sobre locals i equipaments (2006) hem trobat un total de 34 projectes ju-

venils que varen indicar tenir seu o realitzar les seves activitats principals a una escola. 

D’aquestes hi ha algunes que no entrarien en la categoria “d’entitat” sinó serien “equipaments i 

serveis per a joves”. La majoria són entitats que realitzen activitats a escoles privades – concer-

tades. De les públiques en tenim 3 casos.  

A aquest llistat podem incorporar, d’altres estudis de la FFiG, els 3 esplais d’ESPLAC de la ciu-

tat de Barcelona que es troben allotjats en escoles (Fundació Ferrer i Guàrdia, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estudi Entitat Barri/Districte Centre escolar Observacions 

CJB AEiG Anselm Albareda Sagrada Família Escola Pública 

Fructuós Gelabert 

Contactar 

CJB AEIG Santa Maria-

Santa Agnès 

Sant Gervasi Escola Pública 

(Escola Poeta 

Foix ) 

Contactar 

CJB Associació Juvenil Tro-

nada 

Can Pe-

guer/Turó de la 

Peira 

Barracons antiga 

escola Ramiro de 

Maeztu 

validar 

CJB AEiG K2 Godwin Aus-

ten 

Clot Ateneu del Clot i 

escola 

Validar (sembla que actu-

alment es troben a La Fa-

rinera 

CJB AEiG Itaca Eixample es-

querra 

Escola Auró Contactar 

CJB AEiG Pau Claris Sant Antoni Escola Ferran 

Sunyer 

Validar 

FFiG Esplai Matinada-

Pòrtics.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Gràcia Escola Pública 

(Escola Reina 

Violant) 

Contactar Validar, sembla 

que estan a Fontana 

FFiG AE Wé Ziza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Sarrià-Sant 

Gervasi 

Escola Pública 

(IES Montserrat) 

Validar, sembla que actu-

alment estan al CC Casa 

Sagnier 

FFiG Centre Montserrat Xa-

vier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Sants-Montjuïc Escola Pública 

(Joan Peregrí) 

Contactar 

FFiG Xino-Xano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Sant Martí Escola Pública 

(CEIP La Farigola 

del Clot) 

Contactar 

FFiG-2 Kasperle Clot – Camp de 

l’Arpa 

  

FFiG-2 Boix Esq Eixample   

FFiG-2 Afins Nou Barris   

 

 



 

3.4 Necessitats de les entitats juvenils5  

Caldria revisar el PEJB 2008 per tal d’adaptar les respostes del PEJB a les necessitats actuals, 

incorporant la priorització territorial segons un diagnòstic de la situació real de cada districte 

(Ciutat Vella, Eixample i Sarrià-Sant Gervasi).  

La realitat territorial és molt diversa, no s’hauria de donar una única resposta a les necessi-

tats dels i les joves. Les solucions que sorgeixin de la revisió del PEJB s’haurien d’adaptar a les 

diferents realitats territorials. Existeixen experiències diverses que sembla que han evolucionat 

òptimament:  

“La inclusió del Casal de Joves al Centre Cívic La Farinera del Clot es considera adient 

(aquest s’ubicarà als baixos i tindrà un accés diferent i propi al del Centre Cívic). L’Espai Jo-

ve Garcilaso que havia estat un Centre Cívic, i es va reconvertir a Espai Jove, sembla que 

és un espai amb una elevada participació. L’adaptació per a ús juvenil d’un espai amb la re-

forma de Can Ricart sembla una correcta resolució per a la coordinadora jove del districte.” 

En aquesta revisió s’hauria de fomentar des dels districtes el treball en xarxa, coordinat de 

les entitats al territori per a treballar conjuntament en les necessitats d’aquestes i canalitzar es-

pais de trobada entre els membres de les entitats i de representació amb l’Administració.  

Des del teixit associatiu es valora que si bé és positiu que tant Centres Cívics, com Casals de 

Barri, com equipaments generalistes, realitzin oferta d’activitats específiques per a adolescents 

i joves, aquesta oferta de serveis no pot anar en detriment de l’oferta d’equipaments exclusius 

per a adolescents i joves. Cal no caure en la confusió entre equipaments juvenils i serveis 

adreçats als joves.  

Els i les professionals dels equipaments juvenils i les entitats juvenils, en la darrera dècada han 

adquirit experiència de gestió d’equipaments, de gestió d’activitats, etc., han assolit una gran 

maduresa professional i seria òptim que es pogués potenciar aquest creixement.  

Des del teixit associatiu es té consciència de les dificultats en termes econòmics que comporta 

el moment actual; especialment per aquest motiu, mostren un cert rebuig davant la generació 

de nous projectes adreçats a la població jove adolescent (vinculats també a l’atenció a les famí-

lies) que substitueixen projectes juvenils prèviament recollits al Pla d’Equipaments Juvenils i 

que tenen un model i unes propostes d’atenció no alineats amb el models d’equipaments juve-

nils definits al pla, i que desvirtuen el model de foment de l’empoderament de la població juve-

nil.  

 

 

 

                                                      

5
 Informació elaborada a partir de l’entrevista amb Albert Claret, president del CJB el 13 de març 

de 2014, seu de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. Entrevista realitzada per Sílvia Luque i Hungria 

Panadero i de l’Informe sobre els locals de les entitats educatives del CJB (2013) 



 

 

 

Des de la perspectiva de les entitats, i focalitzant l’anàlisi de necessitats en els aspectes relaci-

onats amb els locals, el que les entitats destaquen és
6
: 

No podeu ambientar-lo (n=22) 

Dificultats a l'hora de fer activitats extraordinàries (reunió de caps/monitors, de mares i pa-

res, quedar-se a dormir al local,...) (n=22) 

Espai insuficient per a poder realitzar la vostra activitat (n=21) 

Manca d'espai per a poder guardar el vostre material (n=16) 

Coincidència de la vostra activitat amb d'altres al mateix temps (n=16) 

No teniu conveni de cessió (n=16) 

Relacions intermitents amb l'equip directiu del centre (n=16) 

Manca de confiança de l'equip directiu del centre envers vosaltres (n=15) 

Són per tant elements vinculats a les possibilitats de poder donar resposta als requeriments del  

tipus d’activitat, però que també estan vinculades al tipus de relació que s’estableix a partir del 

règim de tinença del local.  

 

  

                                                      

6
 l’Informe sobre els locals de les entitats educatives del CJB (2013) 



 

 

4.1 Introducció  

En aquestes pàgines recollim l’anàlisi dels dos qüestionaris realitzats. Per una banda, hem 

adreçat un qüestionari als catorze equipaments juvenils de la ciutat (Espais Joves, Casals de 

Joves i Espais 12-16 anys), hem obtingut informació d’un total de 13 equipaments juvenils. I 

hem adreçat un qüestionari als centres cívics de la ciutat, hem obtingut resposta de 42 dels 52 

centres cívics de la ciutat.  

En ambdós qüestionaris es realitzaren preguntes referents a:  

 

  

 - línies estratègiques de l’equipament 

 - metodologia en el disseny de la programació 

 - model de gestió de l’equipament 

 - horari d’obertura 

 - Serveis i espais 

 - Usos i activitats 

 - Programa d’activitats i serveis professionals per a joves/entitats juvenils 

 - Detecció de necessitats juvenils 

 - Aspectes facilitadors que els i les joves/ entitats juvenils facin un ús actiu 

 

Per a l’anàlisi s’ha tingut molt en compte:  

- la tipologia d’equipament, en el cas dels equipaments juvenils,  

- el desenvolupament de projectes joves o línies de treball joves, en el cas dels centres cívics. 

 



 

 

 

4.2 Resultats dels qüestionaris a equipaments juvenils de la ciutat  

A la ciutat de Barcelona hi ha un total de 14 equipaments juvenils. Segons la següent taula po-

dem observar la seva distribució als diferents districtes de la ciutat així com la tipologia 

d’equipament juvenil. Han realitzat el qüestionari 13 dels 14 equipaments juvenils.  

 

Districte Equipament juvenil Tipologia  

Ciutat Vella Palau Alòs Casal de Joves 

Gràcia La Fontana Espai Jove 

El Coll - La Bruguera Casal de Joves ( a Centre Cívic) 

Horta-Guinardó Boca Nord Espai Jove 

Les Corts Espai Jovecardí Espai 12-16 

Les Corts Casal de Joves (a Centre Cívic) 

Nou Barris Les Basses Espai Jove 

Masia de la Guineueta Casal de Joves 

Prosperitat Casal de Joves 

Roquetes Casal de Joves 

Sant Andreu Garcilaso Espai Jove 

Sants-Montjuïc La Bàscula Espai Jove 

Espai12@16 Espai 12-16 

Sarrià- Sant Gervasi Casa Sagnier Casal de Joves (a Centre Cívic) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Les línies estratègiques pròpies o identitàries de l’equipament són diverses:  

 

Tipologia Equipament Línies estratègiques/identitàries 

Espai Jove 
Boca Nord Oferir espais i programacions singulars. Participació 

activa dels i les joves. 4 àmbits principals d'actuació: 
la programació cultural, els itineraris i recursos pro-
fessionals, el suport a la creació jove i els projectes 
específics per adolescents. Dins la programació cul-
tural la música te un paper rellevant. 

Les Basses Formació ocupacional, activitats creatives, Promoció 
associacionisme.  

Garcilaso Formació integral, participació 

La Bàscula Espai musical orientat a la formació i a la creació 

La Fontana Promoció socio-cultural, caràcter associatiu 

Casal de Joves 
Les Corts Dinamització, Serveis i Recursos, Associacionisme, 

Punt de referència juvenil al barri 

Prosperitat Associacionisme juvenil 

Masia Guineuta Autogestió, participació, associacionisme 

Roquetes Música, skate i participació 

Palau Alòs Associacionisme, informació, participació 

Casa Sagnier Suport a la creació juvenil, projecte IES, formació no 
formal i cursos 

El Coll Fomentar la participació dels adolescents i joves en 
la dinamització comunitària.  

Espai 12-16 
Cardí Lleure educatiu, participació 

 

La metodologia del disseny de la programació dels diferents equipaments juvenils es fonamen-

ta bàsicament en la implicació i la participació dels i les joves en aquesta, amb 

l’acompanyament (interacció i complicitat) dels i les professionals de l’equipament. D’aquesta 

manera ens ho han descrit: “són els joves els que proposen, articulen i realitzen les programa-

cions. Nosaltres acompanyem el procés motivant, assessorant, donant les eines o donant su-

port”; “la metodologia utilitzada ha estat la pedagogia de l’acció, pensat com un servei àmpli-

ament participatiu”; “la metodologia està fonamentada en la Investigació-Acció-Participació”; 

“la metodologia parteix de donar autonomia als i les joves per tal de programar segons les se-

ves inquietuds i necessitats”. En diferents equipaments s’han desenvolupat diferents eines per 

tal de fer efectiva aquesta participació: Consell Assessor del Centre, Gestora Setmanal, Taules 

obertes de programació.  

Hem de comentar que aquesta metodologia depèn també el tipus de programació, ja que les 

activitats de la programació de la xarxa d’equipaments normalment no responen a aquesta me-

todologia. I que en sis dels equipaments es dóna resposta a les necessitats dels i les joves te-

nint molt en compte les demandes d’aquests, però no participativament.  

 

 

 



 

 

 

Model de gestió 

El model de gestió dels equipaments juvenils és divers: un dels equipaments es gestiona direc-

tament per l’Ajuntament de Barcelona, a quatre dels equipaments la gestió és cívica o ciutada-

na i la gran majoria, vuit equipaments, són gestionats per l’administració de manera indirecta a 

través d’una empresa de serveis. Segons la tipologia d’equipament juvenil podem afirmar que 

els espais 12-16 es gestionen de manera indirecta (empresa de serveis), entre els tres Espais 

Joves es dóna diversitat de models de gestió (cadascun es gestiona d’una manera: directa, in-

directa i cívica), i 5 dels casals de joves es gestionen de manera indirecta i 3 amb gestió cívica 

o ciutadana.  

 

Horari obertura 

En el qüestionari es preguntava si l’equipament s’obre fora de l’horari habitual. Per aquesta 

qüestió hem trobat que 2 equipaments no han donat resposta. Entre els que han donat respos-

ta 7 obren fora de l’horari habitual i 4 equipaments no obren fora aquest horari. La tipologia 

d’equipament juvenil sembla no condicionar aquesta característica. Els usos més habituals per 

l’obertura fora horari són la realització d’activitats puntuals.  

 

Obertura fora horari habitual Sí No Total 

Casal de Joves 2 2 4 

Espai Jove 2 1 3 

Espai 12-16 1 1 2 

Total 5 4 9 

Dels tres Casals de Joves allotjats en Centres Cívics dos tenen entrada independent (tot i que 

en un dels casos han indicat que no en fan ús d’aquesta entrada).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Serveis i espais 

Els diferents equipaments comptem amb espais de trobada, tallers, activitats de programació i 

punts TIC’s. En la seva majoria caracteritzats per la seva gratuïtat.  

 

Serveis i espais Disposeu? Són gratuïts? 

Sí No N/C Sí No N/C 

Espai de trobada 13   11  2 

Bucs d'assaig 9 3 1 2 5 3 

Lloguer de sales, auditori 9 3 1 5 3 1 

Tallers 13    9 4 

Cursos formatius 10 3  4 3 3 

Aules d'estudi 9 2 2 8  1 

TICs (PC's de consulta, wifi, etc.) 12   10  2 

Activitats de programació 13   8 2 3 

Punt d'informació juvenil 8 2 3 8   

Assessorament juvenil 11 2  8  3 

Sales d'estudi 8 3 2 7 1  

Altres lúdics (futbolins, playstation, etc.) 12 1  10  2 

 

A tots els equipaments juvenils (13) es proporcionen serveis a entitats juvenils. Els serveis són 

diversos:  

 

Serveis entitats juvenils N 

Assessorament 12 

Lloguer de recursos materials 7 

Espais 13 

Suport a la difusió 10 

Telèfon, internet, … 9 

Projector, equip so, .. 12 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Els usos que fan les entitats juvenils són:  

 

Usos entitats juvenils N 

Ubicació seu social 7 

Lloc on es desenvolupen activitats ordinàries 10 

Espai de reunió habitual 10 

Ús ocasional per activitats extraordinàries 12 

Utilització de serveis 10 

 

 

Usos i activitats 

Respecte el nombre d’usos i usuaris les respostes han estat molt diverses; tant pel número to-

tal d’activitats realitzades, com pel número total de participants així com pel número total 

d’usuaris/es per dia.  

Respecte les característiques demogràfiques d’aquestes persones usuàries, podem descriure 

que les dades apunten a que hi ha una distribució similar entre usuaris i usuàries, així com una 

major proporció d’usuaris/es de nacionalitat espanyola.  

Les diverses observacions que ens han fet arribar sobre l’evolució del nombre i perfil 

d’usuaris/es en els darrers 5 anys ens mostren també una realitat molt diversa; però en la majo-

ria de comentaris s’apunta un augment de joves no vinculats/des a l’associacionisme, en molts 

dels casos joves que no estudien ni treballen i joves adolescents.  

 

Programa d’activitats i serveis professionals 

Els i les professionals que configuren l’equip de treball dels diferents equipaments juvenils són 

19 informadors/es i 30 dinamitzadors/es. Hem de dir que la figura de dinamitzador/a és present 

a 11 dels equipaments juvenils i la figura d’informador/a en 6 equipaments.  

 

 

 

 

De les activitats que en destaquen per la seva elevada participació hem trobat trets molts diver-

sos. Activitats de dansa i/o de música són les més destacades, però hi ha de molt diverses. Al-

gunes són activitats molt específiques i consolidades (Flashmove, la trobada de cultura japone-

sa, Veus i músics per la integració, Asses del Swing, etc.) 

 

 Equipaments Total professionals 

Informador/a Juvenil 6 19 

Dinamitzador/a juvenil 11 30 

Personal voluntari  o en pràctiques 6 Sense determinar 



 

Els elements que es destaquen com a factor d’èxit per a la participació juvenil, són principal-

ment la gratuïtat de l’activitat i l’horari de programació d’aquesta.  

        

Característica N 

Gratuïtat 11 

Horari activitat 8 

Específica joves 6 

Dinamització i difusió 5 

Participació joves coneguts 6 

 

Entre “altres” s’ha indicat incentius (com berenars), però també aspectes com relacionats amb 

la participació organitzativa: “autogestió activitat”, “implicació entitats barri”, “respondre interes-

sos juvenils”.  

Els mecanismes que es fan servir per donar a conèixer l’equipament i les activitats que es des-

envolupen són:  

 

Mecanisme N 

Pàgina web 11 

Butlletí 6 

Xarxes socials 11 

Dinamitzadors/es, Informadors/es 6 

Cartellera, murals, panels infor-
matius 

9 

Boca-orella 11 

Altres "passa-classes" 2 

 

La resposta de la població jove del barri/districte ha estat indicada de manera diversa entre les 

diferents respostes dels equipaments. Hi ha equipaments que donada la seva història no tenen 

aquesta visió. Entre els equipaments de nova obertura podem destacar que s’ha obtingut una 

resposta “d’afluència progressiva”, i que el treball tant amb les entitats del barri/districte com la 

descentralització de serveis “apropant-se al territori” és una de les tasques més importants.  

Respecte el perfil de joves usuaris/es de l’equipament, vuit dels tretze equipaments consideren 

que hi participen de les activitats de l’equipament els diversos perfils de joves del barri/districte. 

Un dels equipaments ha donat una resposta negativa i la resta no han donat resposta a aques-

ta qüestió.  

 

 



 

 

 

Entre les respostes que donen respecte la valoració a la perspectiva de l’aportació de 

l’equipament al teixit associatiu i social de barri/districte, en destaquem dues vessants de la d i-

namització del teixit associatiu: per una banda l’equipament fa de canal per a la incorporació de 

joves a les entitats i per altra promociona les entitats juvenils en el seu entorn, sobretot entre 

els grups de joves no formals (assessorament, cessió d’espais, etc.), a més de donar suport a 

les entitats juvenils.  

 

Detecció necessitats 

Set dels tretze equipaments juvenils han rebut demandes per part d’entitats juvenils a les que 

no han pogut donar resposta. Aquestes demandes han estat diverses però es relacionen amb 

l’organització d’activitats musicals i espectacles incompatibles amb l’agenda de l’equipament, 

amb la manca de recursos econòmics o ser activitats de risc. Altres es relacionen amb recur-

sos, ja siguin econòmics o infrastructurals.  

La majoria de demandes han estat treballades: reunions informatives, derivacions, assessora-

ments, etc. Així com també, en la majoria de casos, es fa seguiment de derivació d’aquestes 

demandes.  

 

Sis dels tretze equipaments juvenils han rebut demandes per part de joves que no han pogut 

donar resposta. En aquest cas ens agradaria recollir un comentari: “Donar resposta no vol dir 

donar sempre la resposta que es vol a vegades cal reconduir-la” . En aquest cas també les 

demandes es concreten en activitats puntuals.  

La majoria de demandes han estat treballades: reunions informatives, derivacions, assessora-

ments, etc. Així com també, en la meitat de casos, s’ha fet seguiment de derivació d’aquestes 

demandes.  

 

Tres equipaments han indicat que es donen dificultats per compatibilitzar interessos dels dife-

rents perfils d’usuaris/es joves de l’equipament. La resta no han donat resposta a aquesta 

qüestió. En dos dels equipaments les dificultats de compatiblització venen determinades per la 

manca/ insuficiència d’espais i instal·lacions, i en el tercer per tenir dos perfils d’usuaris molt di-

ferents.  

 

Punts forts i febles  

Entre els aspectes que faciliten que els i les joves facin un ús actiu, en destaquen:  

 Personal especialitzat (10) 

 Programació adaptada, autogestió, especialitzada, a la carta, etc.  (7) 

 Ubicació equipament, espais, mobiliari, etc. (10) 

 Altres comentaris versen sobre : música (2), horari (1) i associacionisme (1) 

 



 

Entre els aspectes que dificulten que els i les joves facin un ús actiu de l’equipament desta-

quen principalment temes vinculats a l’espai 

 Espais (8) 

 Ubicació equipament (8): 6 comunicació transport, orografia, accés, visibilitat, etc. 

 2  estar en un centre cívic amb població de totes les edats, no po-

der fer intervencions d’apropiació d’espai 

 Els preus de les activitats (3) 

 No disposar de servei de bar o espai d’oci (2) 

 Altres comentaris versen sobre horaris (1)  

  

 

Entre els aspectes que faciliten que les entitats juvenils facin un ús actiu, en destaquen:  

 Recursos i serveis (9) 

 Programació d’activitats coordinada (7) 

 Horari equipament (2) 

 Altres: assessorament (1), treball en xarxa (1) 

 

Entre els aspectes que dificulten que les entitats juvenils facin ús actiu de l’equipament en 

destaquen  

 Espais (8) 

 Gestió i usos (2), entre les que es comenta la gestió cívica 

 Ubicació de l’equipament (2) 

 Altres: TIC’s (2), aspectes econòmics (2) i aspectes administratius (1) 

 

  



 

 

 

4.3 Resultats dels qüestionaris a equipaments públics (centres cívics) de la 
ciutat  

A la ciutat de Barcelona hi ha un total de 52 Centres Cívics. Segons la següent taula podem 

observar la seva distribució als distribució als diferents districtes de la ciutat. Han realitzat el 

qüestionari 42 dels 52 Centres Cívics de la ciutat, representant una mostra que fa referència al 

81% d’aquests equipaments.  

 

Districte Centre Cívic Resposta qüestionari 

Ciutat Vella Pati Llimona 1 

100% Convent de Sant Agustí 1 

 Barceloneta 1 

 Drassanes 1 

Eixample Ateneu Fort Pienc 1 

83,3% Urgell 1 

 Cotxeres Borrell 1 

 Casa Elizalde 1 

 Goldferichs 1 

 Sagrada Família -- 

Gràcia La Sedeta 1 

50% El Coll- La Bruguera -- 

Horta-Guinardó La Teixonera -- 

100% El Carmel 1 

 Guinardó 1 

 Matas i Ramis 1 

 La Casa Groga 1 

Les Corts Joan Oliver - Pere Quart 1 

80% Les Corts 1 

 Riera Blanca 1 

 Can Deu 1 

Nou Barris Zona Nord -- 

80% Can Basté 1 

 Can Verdaguer 1 

 Torre Llobeta 1 

Sant Andreu La Barraca 1 

83,3% Baró de Viver -- 

 Sant Andreu 1 

 Bon Pastor 1 

 Navas 1 

 Trinitat Vella 1 

Sant Martí Sarandaru 1 



 

60% Farinera del Clot -- 

 Besòs 1 

 Can Felipa 1 

 Sant Martí de Provençals-- 

Sants-Montjuïc Casa del Rellotge 1 

71,5% El Sortidor 1 

 Cotxeres de Sants 1 

 Font de Guatlla --- 

 Centre Cultural Albareda 1 

 Casinet d'Hostafrancs 1 

 La Cadena --- 

Sarrià-Sant Gervasi L'Elèctric 1 

88,9% Pere Pruna 1 

 Vallvidriera Vázquez Montalbán 1 

 Can Castelló --- 

 Vil·la Florida 1 

 Casa Sagnier 1 

 Sarrià 1 

 Casa Orlandai 1 

 Can Castelló  1 

 

Entre les línies estratègiques pròpies o identitàries dels centres cívics, destaquem, a més de 

les característiques “culturals en les diverses expressions” que de les 34 respostes obtingudes, 

16 equipaments inclouen “la participació” en alguna de les seves definicions així com 6 en des-

taquen el “treball en xarxa”.   

A la qüestió sobre quina és la metodologia del disseny de la programació de l’equipament ens 

han donat resposta 33 centres cívics. La programació es realitza anualment o trimestralment en 

relació a les línies estratègiques de cada centre, tenint en compte el perfil d’usuaris. En quatre 

centres han indicat “recollint propostes dels ciutadans/es, enquestes, avaluació, etc.”. Ara bé, 

en sis dels centres cívics aquesta programació es fonamenta en una metodologia participativa 

(comissió de programació, reunions amb agents implicats, etc.).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Model de gestió 

Entre els quaranta centres cívics dels que tenim informació, 26 són gestionats per 

l’administració de manera indirecta (a través d’una empresa de serveis), 8 es gestionen direc-

tament per l’Ajuntament, 4 dels centres cívics són gestionats amb el model de gestió cívica o 

ciutadana i 2 amb cogestió.  

 

Districte 
Gestió directa 

de 
l’Ajuntament 

Gestió de l’administració de 
manera indirecta (empresa de 

serveis) 

Gestió cívica 
o ciutadana 

Cogestió amb al-
guna entitat o pla-
taforma interasso-

ciativa 

Ciutat Vella 0 4 0 0 

Eixample 0 3 2 0 

Gràcia 1 0 0 0 

Horta-Guinardó 1 3 0 0 

Les Corts 1 3 0 0 

Nou Barris 0 2 1 0 

Sant Andreu 3 1 0 0 

Sant Martí 1 2 0 0 

Sants-Montjuïc 1 1 0 2 

Sarrià- Sant Gervasi 0 7 1 0 

TOTAL 

 

8 26 4 2 

 

Respecte l’obertura de l’equipament fora de l’horari habitual, en aquest cas tenim informació 

relativa a 36 dels equipaments. Un 61% dels centres cívics obren fora de l’horari habitual 

(N=22). Aquesta obertura fora de l’horari habitual suposa en molts dels casos que les entitats 

que realitzen l’activitat hagin d’acomplir amb alguna contraprestació, i en la majoria dels casos 

hi ha d’haver una persona referent de l’equipament. Aquesta obertura fora de l’horari habitual 

es realitza per a activitats diverses com són la cessió d’espais per a reunions o la programació 

d’activitats.  

 

 Sí No 

Gestió directa de l’Ajuntament 6 2 

Gestió de l’administració de manera indirecta (empresa de serveis) 11 11 

Gestió cívica o ciutadana 3 0 

Cogestió amb alguna entitat o plataforma interassociativa 2 0 

TOTAL 22 13 

 



 

Programa d’activitats i serveis per a joves 

CENTRES CÍVICS AMB PROJECTES JOVES (N=11) 

A 11 dels 42 centres cívics es desenvolupen projectes joves: franja jove, racó jove i/o sales jo-

ves. Només en dos dels Centres Cívics la gestió del projecte jove no segueix el mateix model 

de gestió que l’equipament. En 9 d’aquests equipaments a més del projecte jove es programen 

activitats específiques per a joves.  

Entre les activitats que en destaquen per la seva elevada participació juvenil es descriuen acti-

vitats coordinades amb altres projectes joves del territori, amb entitats juvenils, agents (IES) i 

les activitats autogestionades o realitzades en col·laboració amb els i les joves.  

Entre els elements que establirien com a factors d’èxit de la participació juvenil s’han destacat 

gairebé tots, però aquella amb un nombre més important de respostes ha estat “que l’activitat 

sigui específica per a joves”.   

                 

Característica N 

Que sigui específica per a joves 9 

Participació de joves coneguts/des 8 

Gratuïtat activitat 7 

Dinamització i difusió de l’activitat 7 

Horari activitat 5 

En aquest punt ens agradaria fer esment a dos comentaris a “altres”: “Joves implicats en el 

procés”  i “Organitzar l'activitat amb els mateixos joves “                   

 

En la majoria de centres cívics hi treballa un professional en aquests projectes joves (informa-

dor/a o dinamitzador/a juvenil), en dos dels centres cívics treballen dos professionals i en un 

centre cívic hi ha tres professionals que hi treballen en el projecte jove.  

Aquests projectes joves porten en funcionament des de principis de l’any 2000 (N=4), un altre 

des de 2003 i el cinquè del que disposem d’aquesta informació des de l’any 2007.  

Els mecanismes de difusió que s’han fet servir per donar a conèixer aquest projecte i/o les se-

ves activitats són diverses:  

 

 N 

Pàgina web 10 

Butlletí 4 

Xarxes socials 10 

Dinamitzadors/es, informadors/es 10 

Cartellera, murals, panels informatius 10 

Boca-orella 11 

Altre Mitjans específics, JIP i IES 



 

 

 

En general es treballa de manera coordinada i/o es realitzen activitats conjuntes entre la dina-

mització juvenil i la resta de serveis del centre cívic. La dinàmica d’aquestes accions és diversa, 

tot i que en destaca la coordinació entre el grup de treball joves i la direcció del centre. En des-

taquem una resposta “Reunions conjuntes entre els diferents serveis del centre per oferir una 

part de la programació conjunta, a més de tenir els mateixos criteris de convivència i acció da-

vant els adolescents i joves durant tota la setmana”, pel seu contingut.   

 

La valoració d’aquest projecte des de la perspectiva de la seva aportació al conjunt del centre 

cívic és positiva en la majoria de les respostes, ja que amplia l’oferta de serveis a totes les 

franges d’edat tot i les limitacions d’espais. Algunes de les respostes però, són negatives i inci-

deix en la manca de participació juvenil o en el treball per a dotar de qualitat i resposta a ne-

cessitats d’aquests projectes joves.  

 

La percepció i/o valoració de la resta d’usuaris/es del centre cívic respecte el projecte jove ha 

estat positiva, segons ens indiquen 6 centres cívics, dos equipaments ens indiquen que ha es-

tat una qüestió que han hagut de treballar i que amb el temps s’ha consolidat una bona convi-

vència. La resta d’equipaments no han donat resposta a aquesta qüestió.  

Tres dels centres cívics han indicat que es donen dificultats per a compatibilitzar els interessos 

dels diferents perfils d’usuaris/es del centre cívic, i 8 han indicat que no es donen incompatibili-

tats. En destaquem la següent resposta: “Buscant una opció viable per desenvolupar les pro-

postes. Però a vegades és el  col·lectiu juvenil que acaba cedint” 

 

Abans de la implementació d’aquest servei, només tres centres cívics han indicat que hi havia 

usuaris joves a l’equipament, i un centre cívic ha indicat que no. De la resta no hem obtingut 

resposta. Entre els comentaris destaquem: “la participació dels joves acostuma a ser fluctuant” 

En la majoria de casos ens han indicat que els usuaris joves fan altres usos del centre cívic 

(N=7), només un centre cívic ha indicat que no. Ara bé, que els usos són diversos: tallers pun-

tuals, PIJ, Cafeteria/bar, Informàtica, etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CENTRES CÍVICS SENSE PROJECTE JOVE (N=30) 

Entre els centres cívics en els que no es desenvolupa un projecte jove, 13 desenvolupen activi-

tats o línia de treball específica per a joves i 17 desenvolupen alguna activitat puntual o no 

s’adrecen a cap col·lectiu en concret.  

 

 N %  % và-

lid 

Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves 5 11,9 16,7 

Sí, desenvolupem activitats específiques per a joves dins la progra-

mació general 

8 19,0 26,7 

No, però desenvolupem alguna activitat puntual 11 26,2 36,7 

No, les activitats del centre cívic no s'adrecen a cap col·lectiu espe-

cífic 

6 14,3 20,0 

Total 30 71,4 100,0 

 

A la pregunta si hi ha alguna activitat que en destaqui per la seva elevada participació juvenil 

hem trobat diversitat de respostes. Tres centres cívics han indicat que cap de les activitats que 

desenvolupen destaca per la seva elevada participació juvenil. Entre la resta es destaquen les 

activitats musicals diverses i les vinculades a la creació així com a altres disciplines: fotografia, 

còmic. Recollim a continuació algunes frases que indiquen que les activitats que en destaquen 

són aquelles vinculades a la participació juvenil/entitats en la proposta i dinamització de la prò-

pia activitat: “Les de dinamització comunitària: projectes compartits amb altres entitats”, “Per 

dur a terme l’activitat es fa una convocatòria destinada a joves de 14 a 20 anys que col•laboren 

prèviament i durant l’acte sent els personatges terrorífics. Es realitza durant una tarda, però hi 

ha una preparació que es fa durant un mes anterior”, “dinamitzat pel Grup de Rol ...”.  

Entre els factors d’èxit a la participació juvenil en destaquen la gratuïtat de l’activitat (N=18), així 

com que l’activitat sigui específica per a joves (N=17). Altres factors destacats són l’horari, la 

dinamització i la difusió de l’activitat i la participació de joves coneguts/des (amb 15 respostes 

per a cada qüestió).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Factors d’èxit participació activitats  N 

Gratuïtat activitat 18 

Horari 15 

Que sigui específica per a joves 17 

Dinamització i difusió del 'activitat 15 

Participació de joves coneguts/des 15 

Altre 6 

 

Entre “altres” hem trobat un altre cop comentaris que consideren que l’èxit es relaciona amb 

que les “activitats dinamitzades pels joves”. Així com factors que ens parlen de “noves tendèn-

cies” “temes motivadors” i “difusió xarxes socials”.  

 

A vuit dels equipaments hi ha altres professionals que donen suport a les tasques específiques 

realitzades per al col·lectiu juvenil. La resta d’equipaments no han donat resposta a aquesta 

qüestió.  

 

Hem preguntat per quina ha estat  la resposta de la població jove del barri/districte a aquestes 

activitats específiques per al col·lectiu juvenil, però només han donat resposta dos dels equi-

paments: “Costa molt. Seguim tenint propostes amb pocs o cap inscrit.”, “Variable segons acti-

vitat”. 

 

Hem preguntat sobre l’evolució del nombre total d’usuaris/es joves /dia, 10 dels centres cívics 

han indicat que no disposen de dades per fer aquesta avaluació, 1 centre no realitza activitats 

específiques per a joves i 4 han indicat que el nombre d’usuaris ha incrementat en el darrer pe-

ríode. Dos d’aquests centres cívics han indicat els motius d’aquest increment de la participació 

de joves: alta especialització i consolidació dels projectes així com coorganització d’activitats 

amb entitats del barri/districte.  

Sobre l’evolució del perfil dels usuaris i usuàries és molt diversa. Alguns centres cívics ens han 

indicat que no hi participen joves de les activitats de l’equipament, i altres que ha incrementat 

lleugerament el perfil d’usuaris/es joves.  

 

 

 

 



 

Serveis i espais per a joves 

TOTS CENTRES CÍVICS 

En els centres cívics on es desenvolupen projectes joves hi ha espais que són utilitzats de ma-

nera exclusiva per joves, a la resta de centres cívics la resposta a aquesta qüestió ha estat ne-

gativa.  

 

Respecte els serveis de que disposen els diferents equipaments i que facin ús els i les joves 

hem elaborat la següent taula, on trobem que en els diferents serveis són d’ús juvenil en la ma-

joria de centres cívics.  

 

 Disposeu Fan ús joves % ús juvenil 

Espai de trobada 
21 16 76 

Bucs d'assaig 
8 8 100 

Lloguer sales 
32 19 59 

Tallers 
32 25 78 

Cursos formatius 
23 19 83 

Aules d'estudi 
7 7 100 

TIC's 
24 18 75 

Activitats de la programació 
31 28 90 

PIJ 
4 4 100 

Assessories juvenils 
7 6 86 

Altres joves 
8 7 88 

 

Dels 42 centres cívics, han donat resposta 32. Entre aquests a 17 equipaments es proporcio-

nen serveis a entitats juvenils i a 15 no es proporcionen.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Detecció de necessitats  

Les respostes a qüestions referides a demandes tant d’entitats juvenils com de joves a les que 

no s’ha pogut donar resposta són molt poques. Respecte les demandes per part d’entitats ju-

venils han estat “Espai d'assaig i organització d'esdeveniments fora de l'horari de centre”, 

“Concerts amb consumició de begudes a la sala d'actes, reunions diverses i no tenien sales 

disponibles” i “”Música i teatre”. S’han fet derivacions d’aquestes qüestions però no s’ha fet se-

guiment. Respecte les demandes per part de joves han estat: “Necessitat de bucs d'assaig”, 

“Tecnològiques (per desenvolupar projectes multimèdies, disseny de videojocs...), demandes 

musicals (espai per assajar) “, “Laborals, formació, organització de festivals”, “Un espai propi 

per a joves” i “Concerts”. En aquest cas en totes s’ha fet derivacions i en algunes s’ha fet se-

guiment i en d’altres no.  

 

Vuit centres cívics han indicat que es donen dificultats per comptabilitzar els interessos dels di-

ferents perfils d'usuaris/es joves de l'equipament,  

“Compartir espais. Treballem en  un centre amb molts perfils diferents i amb molts serveis a 

l'interior de l'edifici. Això fa complicat a vegades combinar totes les necessitats. (Ex: interfe-

rències amb els horaris de serveis amb el desenvolupament d'activitats musicals).” 

“Difícil comptabilització de les demandes d'espai per assaig amb la programació d'activitats i 

tallers del centre cívic.” 

“Algunes demandes acaben adaptant-se als horaris i possibilitats del centre cívic” 

“La convivència entre famílies amb nens/nenes de zero a tres anys, adolescents, adults i 

gent gran de vegades és una mica complicada, sobre tot per compartir espais i activitats 

amb soroll. “ 

“L'equip fem una gran tasca de coordinació repartint les sales comunes, consensuant la pri-

oritat d'una o un altra activitat en moments puntuals, fent molta educació als usuaris/as i te-

nint molta paciència i bona fe” 

“Convivència amb altres activitats del centre cívic i idoneïtat en l'agenda del calendari.” 

“Infraestructures no sempre compatibles amb usos paral·lels als diversos usos del centre.” 

 

Malgrat que el nombre de centres cívics que manifesta dificultats de compatibilitat entre usuaris 

joves i la resta d’usuaris és relativament baix, quan se’ls pregunta sobre quines són les dificul-

tats per a la participació dels i les joves als centres cívics els que manifesten dificultats són un 

nombre molt superior.   

 

 

 



 

Respecte els aspectes de l’equipament que dificulten que els i les joves facin un ús actiu, tro-

bem:  

 Generalista (14): “Imatge del centre cívic entre els joves. Ens perceben com serveis socials 

o Escola Adults (altres serveis que hi han dins del centre cívic)”,“ el fet de compartir equi-

pament amb adults, nens petits i famílies fa que no sentin el centre seu“, “l'edifici i el projec-

te hauria de proporcionar instal·lacions més apropiades per les necessitats dels joves”, “l'e-

quipament no és d'ús exclusiu de joves”, “el fet de ser un espai compartit”, “Molt ús de l'e-

quipament per adults, gent gran i famílies” 

 No serveis/espais específics per a joves (15) 

 Horaris (8) 

 No programació específica (7) 

 Existència d’equipaments juvenils propers (5) 

 Ubicació (3) 

 

Entre els aspectes que que faciliten que els i les joves facin ús actiu del centre cívic en desta-

quem:  

 Espais disponibles, especialització centre cívic (18) 

 Ubicació centre cívic (11) 

 Participació jove (8): xarxa entitats juvenils (4), model gestió participativa (4) 

 Espai/Projecte Jove (8) 

 Programació específica (7) 

 Dinamització juvenil específica (2), Cessió espais (2), Característiques barri (2) 

 

 

Respecte els aspectes que dificulten que les entitats juvenils facin ús actiu es destaca:  

 No disposar de serveis específics per a joves (11) 

 Saturació espais (9): “compatibilitzar amb altres demandes d’espai” 

 No xarxa amb entitats juvenils (7) 

 Equipament generalista (5): incompatibilitat amb altres usos”, “equipament no és exclusiu 

per a joves” 

 Horaris de l’equipament (5) 

 Ubicació equipament (2) 

 

Respecte els aspectes que faciliten que les entitats juvenils facin un ús actiu del centre cívic 

trobem:  

 Espais adients i cessió d’aquests (15) 

 Equip de gestió coordinació amb entitat (9) 

 

 

 

 



 

 

 

4.4 Altres serveis per a adolescents i joves 

S’ha fet prospecció d’altres serveis per a joves a centres cívics:  

Una de les primeres conclusions que apuntem és que hi ha 3 tipologies de projectes joves als 

centres cívics amb diferents denominacions:  

- Franja jove 

- Racó jove 

- Sales Joves 

Segons la web de Joventut i les diferents webs del centres cívics, aquests projectes en algunes 

ocasions difereixen de denominació. Així com també hem trobat divergències amb les respos-

tes recollides als qüestionaris. 

També recollim si es desenvolupen activitats específiques per a joves.  

 

 Centre Cívic Projecte Web Centre Cívic Qüestionari 

 Pati Llimona Franja Jove Franja Jove (11-16 anys) Sí, línia de treball específica joves 

 Convent de Sant 
Agustí 

Racó Jove Espai Jove (13-25 anys) Sí, línia de treball específica joves 

 Barceloneta Franja Jove Franja Jove  

 Drassanes Franja Jove Franja Jove   

 Ateneu Fort Pienc  Tallers no específics per a jo-
ves 

No, alguna activitat puntual 

 Urgell  Tallers específics per a joves No, alguna activitat puntual 

 Cotxeres Borrell Racó Jove Tallers específics per a joves  

 Casa Elizalde  Tallers no específics per a jo-
ves, però ús juvenil, 

No, alguna activitat puntual 

 Goldferichs  Tallers no específics per a jo-
ves 

No, cap col·lectiu específic 

 Sagrada Família  Tallers específics per a joves  

 La Sedeta  Tallers no específics per a jo-
ves 

Sí, línia de treball específica joves 

 El Coll- La Bruguera Casal de 
Joves 

Casal de Joves  

 La Teixonera  Tallers específics per a joves  

 El Carmel  Tallers específics per a joves Sí, activitats específiques per a 
joves dins la programació gene-
ral 

 Guinardó Racó Jove Tallers no específics per a jo-
ves 

Sí, línia de treball específica joves 

 Matas i Ramis  Tallers específics per a joves No,  alguna activitat puntual 

 La Casa Groga  Tallers no específics per a jo-
ves 

Sí, activitats específiques per a 
joves dins la programació gene-
ral 

 Joan Oliver - Pere 
Quart 

 Tallers no específics per a jo-
ves 

No, alguna activitat puntual 

 Les Corts Casal de 
Joves 

Casal de Joves  



 

 Riera Blanca  Tallers específics per a joves No, alguna activitat puntual 

 Can Deu  Tallers no específics per a jo-
ves 

No, alguna activitat puntual 

 Zona Nord  Tallers no específics per a jo-
ves 

 

 Can Basté  Tallers no específics per a jo-
ves 

No, cap col·lectiu específic 

 Can Verdaguer  Tallers no específics per a jo-
ves 

Sí, activitats específiques per a 
joves dins la programació gene-
ral 

 Torre Llobeta  ¿? Sense Web  Sí, activitats específiques per a 
joves dins la programació gene-
ral 

 La Barraca  Tallers no específics per a jo-
ves 

No, cap col·lectiu específic 

 Baró de Viver Sales Joves Franja Besòs  

 Sant Andreu  Tallers no específics per a jo-
ves 

No, cap col·lectiu específic 

 Bon Pastor Sales Joves Espai Jove   (12-16 anys) Sala 
Jove + Servei Dinamització 
Juvenil 

 

 Navas  Tallers no específics per a jo-
ves 

No, cap col·lectiu específic 

 Trinitat Vella Sales Joves Tallers no específics per a jo-
ves 

No, alguna activitat puntual 

 Sandaru Racó Jove Racó Jove (tallers específics 
11-14/14-20 anys) 

Sí, activitats específiques per a 
joves dins la programació gene-
ral 

 Farinera del Clot  Tallers no específics per a jo-
ves 

 

 Besòs  Tallers específics per a joves  

 Can Felipa  Tallers específics per a joves No, alguna activitat puntual 

 Sant Martí de Pro-
vençals 

 Tallers no específics per a jo-
ves 

 

 Casa del Rellotge  Tallers no específics per a jo-
ves 

Sí, activitats específiques per a 
joves dins la programació gene-
ral 

 El Sortidor  Tallers no específics per a jo-
ves 

 

 Cotxeres de Sants  Racó infantil i juvenil (més 
infantil que juvenil) 

No, cap col·lectiu específic 

 Font de Guatlla  Tallers específics per a joves  

 Centre Cultural Al-
bareda 

 Tallers no específics per a jo-
ves 

No, alguna activitat puntual 

 Casinet d'Hosta-
francs 

 Racó infantil i juvenil (més 
infantil que juvenil) 

Sí, activitats específiques per a 
joves dins la programació gene-
ral 

 La Cadena  Tallers no específics per a jo-
ves 

 

 L'Elèctric Racó Jove Espai Jove  

 Pere Pruna  Cicle de Concerts per a joves No, cap col·lectiu específic 

 Vallvidriera Vázquez 
Montalbán 

Racó Jove Espai Jove  

 Can Castelló  Tallers no específics per a jo- No, alguna activitat puntual 



 

 

 

ves 

 Vil·la Florida  Tallers específics per a joves Sí, línia de treball específica oves 

 Casa Sagnier  Casal de 
Joves 

Casal de Joves, PIJ  

 Sarrià Racó Jove Espai Jove Sí, línia de treball específica joves 

 Casa Orlandai  Tallers no específics per a jo-
ves, però ús juvenil 

Sí, activitats específiques per a 
joves dins la programació gene-
ral 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

Més enllà del que succeeix als equipaments municipals, resulta interessant explorar quines són 

les oportunitats per als joves d’utilització d’altres espais com els que representen els equipa-

ments de les entitats privades que ofereixen serveis als i les joves.  

Per aproximar-nos a aquesta realitat hem fet una prospecció a mode de prova pilot, sobre qui-

nes són les entitats que disposen d’espais i ofereixen serveis al conjunt de joves, similars als 

que s’ofereixen des dels equipaments municipals per tal de valorar una possible estratègia 

d’homologació.  

Per arribar a aquest punt, en primer lloc hem fet una identificació de les entitats susceptibles de 

comptar amb aquestes característiques a partir de les informacions aportades pels districtes. 

Un cop elaborat el llistat de possibles entitats les hem adreçat en format electrònic un qüestio-

nari-fitxa breu per tal d’analitzar les característiques principals així com els serveis que oferei-

xen als i les joves.  

Aquesta anàlisi ens permet constatar quines són les divergències entre els criteris del Pla 

d’equipaments i la realitat dels equipaments privats i obtenir certes conclusions i propostes per 

a un possible projecte d’homologació.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Taula 30. Entitats seleccionades per a la prospecció  

DISTRICTE ENTITAT 

CIUTAT VELLA AVALOT 

CIUTAT VELLA ASSOCIACIO JUVENIL TEB 

CIUTAT VELLA RECURSOS D'ANIMACIÓ INTERCULTURAL RAI 

CIUTAT VELLA ASS. JUVENIL JOVES DEL CENTRE 

CIUTAT VELLA CASAL DELS INFANTS 

CIUTAT VELLA AEIR ESTEL D'ASIS 

CIUTAT VELLA CENTRE SANT PERE APÒSTOL 

CIUTAT VELLA FEDERACION DE ENTIDADES LATINOAMERICANAS - FEDELATINA 

CIUTAT VELLA ASSOC. EDUCATIVA INTEGRAL DEL RAVAL 

SANTS MONTUÏC FEDERACIÓ D'ESPLAIS I CAUS DE MONTJUÏC 

LES CORTS PLATAFORMA D'ENTITATS INFANTILS I JUVENILS DE LES CORTS 

SARRIÀ SANT GERVASI CENTRE PARROQUIAL  SANT VICEÇ DE SARRIÀ 

GRACIA LLUISOS DE GRACIA BARCELONA 

HORTA ADSIS 

HORTA CENTRE JUVENIL MARTÍ-CODOLAR 

HORTA CJDH 7 

NOU BARRIS ASSOCIACION JUVENIL TRONADA 

SANT ANDREU ASSO. VEïNS TRINITAT NOVA 

SANT MARTI SCV EL CLOT 

Font: Ajuntament de Barcelona. Regidoria d’Adolescència i Joventut 

A partir de les dades disponibles del projecte impulsat pel CAB (Consell d’Associacions de Bar-

celona) en el que ha participat la Fundació Ferrer i Guàrdia, el “Panoràmic de les associacions 

de Barcelona” disposem de dades sobre algunes d’aquestes entitats que ens orienten sobre 

algunes de les seves característiques. Concretament disposem d’informació d’aproximadament 

la meitat de les entitats seleccionades de les quals presentarem les dades de forma agregada i 

anònima
7
.  

Els àmbits d’actuació principal en que s’identifiquen les entitats són diversos tot i que principal-

ment s’emmarquen en l’acció social i la infància i la joventut.  

 

 

 

 

                                                      

7
 Concretament les dades fan referencia, de forma agregada i anònima, a l’Associació Casal dels Infants ASB, 

l’Associació Centre Cultural Sant Vicenç de Sarrià, Associació de Famílies i Amics del TEB, Associació Educativa Inte-
gral del Raval, Associació Juvenil Tronada, AVV Trinitat Nova, Consell de la Joventut del Districte d’Horta Guinardó, 
Fedelatina, Recursos d’Animació Intercultural RAI i SCV Clot.  



 

 

 

Taula 31. Àmbits principals d’actuació de les entitats seleccionades 

Acció social Pobresa i exclusió 1 

Infants i joves 1 

Discapacitat 1 

Cultura Ateneus 1 

Arts i escèniques 1 

Juvenil  Educació en el lleure 2 

Comunitàries i veïnals Associacions veïnals 1 

    Font: Panoràmic de les associacions de Barcelona 2014. CAB, OTS i FFG. 

Pel que fa als recursos humans amb els que compten, també les realitats són molt heterogèni-

es, tant si ens fixem en el nombre de persones que desenvolupa tasques voluntàries, com si 

ens fixem en el nombre de persones que realitza tasques remunerades. El 75% de les entitats 

compten amb menys de 50 persones voluntàries. Una entitat en té més de 100. 

Taula 32. Nombre de persones voluntàries 

  Freqüència 

Entre 1 i 10 2 

Entre 11 i 20 2 

Entre 21 i 50 2 

Entre 51 i 100 1 

Més de 100 1 

Total 8 

       Font: Panoràmic de les associacions de Barcelona 2014. CAB, OTS i FFG. 

En funció del nombre de persones remunerades es pot afirmar que es tracta, en la seva majo-

ria d’entitats petites (amb entre 1 i 6 treballadors/es). Només una entitat compta amb més de 

100 persones remunerades. Aquesta és la mateixa entitat que compta amb més de 100 perso-

nes voluntàries.  

 

 

 

 

 

 



 

Taula 33. Nombre de persones remunerades 

  Frequència 

Entre 1 i 10 6 

Entre 11 i 20 1 

Més de 100 1 

Total 8 

       Font: Panoràmic de les associacions de Barcelona 2014. CAB, OTS i FFG 

 

En l’anàlisi de les possibilitats d’homologació de les entitats en tant que equipaments juvenils 

un aspecte clau és el de les característiques de l’espai que fan servir. Un dels elements que ca-

racteritzen els equipaments juvenils són l’espai que s’hi destina. Si bé a partir de les dades de 

que disposem actualment no podem saber la quantitat de metres quadrats amb què compten sí 

disposem d’informació sobre el règim d’ús dels espais d’algunes d’aquestes entitats. 

Taula 34. Règim de tinença dels locals de les entitats 

 Freqüència 

En propietat 1 

En lloguer 4 

Cessió d'un local propietat de 

l'Administració 
2 

Cessió d'un espai privat (edificis 

religiosos, seus d'altres associ-

acions, etc.) 

2 

Total 9 

       Font: Panoràmic de les associacions de Barcelona 2014. CAB, OTS i FFG 

 

Tan sols una de les entitats compta amb local en propietat, prop de la meitat es troben en lo-

cals de lloguer i la resta en locals cedits, o bé per la pròpia administració (2 casos), o bé es tro-

ben en locals que són propietat d’una altra entitat privada.  

Aquesta heterogeneïtat, dificulta pensar un model únic de proposta d’homologació. Les casuís-

tiques que es desprenguin de les diferents situacions del règim d’ús dels locals poden condici-

onar l’estabilitat dels projectes de les entitats i les possibilitats d’establir convenis a llarg termini.  

 



 

 

 

 

En termes generals, si bé caldrà fer anàlisis més profunds, es pot destacar que la realitat 

d’aquestes entitats és molt heterogènia tant pel que fa l’àmbit d’actuació principal, com en rela-

ció als recursos humans disponibles, com en relació a la situació dels locals i espais dels que 

fan ús. També trobem diferències entre l’exclusivitat o no d’adreçar-se als i les joves.  

A continuació recollim els mòduls i variables del qüestionari/fitxa fets ad hoc que permeten ava-

luar les possibilitats d’homologació d’entitats que ofereixen serveis als i les joves. 

Taula 35. Mòduls i variables que es recolliran a la fitxa-qüestionari  

Mòdul Variables Objectius  

Característiques Enti-

tat  

Juvenil/Generalista Quines són les carac-
terístiques de les en-
titats? 

Línies d’actuació entitat 

Característiques es-

pais 

Metres quadrats adreçats a serveis/activitats juvenils Quines característi-
ques tenen les es-
pais? 

Compartit/ d’ús exclusiu  

Serveis professionals  Equip entitat serveis/activitats juvenils: Característi-
ques perfils (informador/a, dinamitzador/a, educa-
dor/a) i hores mensuals serveis/activitats 

Quines característi-
ques tenen els i  les 
“professionals”? 

Característiques Ser-

veis 

Amb quins serveis compten (espai trobada, tallers, 
cursos, aules estudi, TIC’s, assessories, etc.)/ Són Gra-
tuïts? 

Quines característi-
ques tenen els ser-
veis que ofereixen? 

Quina seria la característica fonamental que determi-
na la participació juvenil? Horari, gratuïtat, dinamitza-
ció, etc.  

Característiques Acti-

vitats 

Suport  (educatiu, social, ocupacional, ...)  Quines característi-
ques tenen les activi-
tats que ofereixen? 

Elements èxit (gratuïtat, horari, específica joves, di-
namització ....) 

Mecanismes de difusió 

Activitat estrella (descripció, elements d’èxit, meca-
nismes de difusió) 

Bones pràctiques 

Característiques Po-

blació usuària 

Perfil usuari/a 
Sexe H/D, Grup edat 12-14/15-19/20-24/25-29, Naci-
onalitat espanyola/altres 

Quin és el perfil 
d’usuaris/es joves? 
 

Metodologia de tre-

ball desenvolupada 

població jove 

Participativa? Dirigida? Quina metodologia 
de treball desenvo-
lupen amb la pobla-
ció jove? 

Obertura fora horari habitual? Tipus activitat/servei 

Coordinació/Treball 
amb xarxa 

Serveis, ens amb els que es coordinen i motius Coordinació i xarxa 

PUNTS FORTS I FEBLES Aspectes que faciliten l’ús actiu dels vostres ser-
veis/activitats als  i les joves 

Detecció necessitats 

Aspectes que dificulten l’ús actiu dels vostres ser-
veis/activitats als i les joves 

Font: Elaboració pròpia 



 

 



 

 

  



 

  



 

 

 

 

1.1 Introducció 

El Pla d’equipaments juvenils de la ciutat de Barcelona 2008-2015 posava de manifest un des-

equilibri territorial important i una desigualtat en relació el nombre de població adolescent i jove 

i el nombre d’equipaments juvenils a cada districte de la ciutat. Amb les accions dutes a terme 

aquestes desigualtats s’han anat reduint, però encara queden necessitats a les que donar res-

posta.  

Amb la diagnosi duta a terme hem trobat realitats territorials molt diverses. Les dades ens 

apunten a que no podem descriure un “model ideal” que doni resposta a les necessitats territo-

rials descrites respecte els equipaments juvenils de la ciutat. Des d’aquesta perspectiva es fa 

necessari un treball territorialitzat transversal amb la implicació dels diferents agents dels dis-

trictes, que incorpori la dinamització de la participació de les diverses entitats juvenils i/o 

col·lectius de joves. Complementat per la necessitat de consensuar àmbits prioritaris d’actuació 

globals.  

L’anàlisi de les dades recollides amb l’enquesta adreçada als equipaments juvenils de la ciutat 

ens ha aportat coneixement sobre diferents trets característics dels models dels equipaments 

juvenils a la ciutat de Barcelona. En aquest estudi hem també hem analitzat altres serveis 

adreçats a la població jove dels diferents districtes ubicats i desenvolupats des dels centres cí-

vics de la ciutat. Hem trobat una diversitat molt elevada de projectes, serveis i activitats.  

No ha estat possible quantificar el nombre d’usuaris/es i/o activitats realitzades en ambdós ti-

pus d’equipaments per a la població jove. Caldria treballar per a una homogeneïtzació de la re-

collida i sistematització d’aquesta informació i d’algunes de les característiques demogràfiques 

del perfil d’usuaris/es. Per les respostes qualitatives, la informació recollida ens apunta a un in-

crement d’usuaris/es joves en els equipaments juvenils amb un perfil que es descriu com a no 

vinculat a l’associacionisme. En els centres cívics on es desenvolupen línies de treball per a la 

població jove es manifesta també aquest increment d’usuaris/es joves. Per tant, les dades 

apunten a una tendència a l’increment de demanda de serveis per part dels i les joves en la ciu-

tat.  

 

 

 

 



 

1.2 Com es troba actualment el desplegament del PEJB?  

En el moment que en que tinguem validada la taula de la pàgina 35 d’aquest informe, en realit-

zarem comentaris que relacionaran l’anàlisi demogràfica juvenil i distribució entitats, amb els 

equipaments juvenils (veure també quadre resum final). 

- Conclusions genèriques 

- Conclusions pels diferents districtes, respecte joves i entitats  

Respecte a les entitats educatives hem de comentar que la seva realitat que ha estat analit-

zada a partir de la informació de l’enquesta duta a terme pel CJB a les entitats de lleure educa-

tiu de la ciutat. Hem de remarcar que les dades ens apunten a que la realitat d’aquestes sem-

bla no haver variat en la darrera dècada. Respecte al règim d’ús dels locals de les entitats ju-

venils educatives, la cessió és la forma més comuna (88% de les entitats) regulada d’una ma-

nera “informal”, característica que ens apunta al treball per a la millora de la regulació de la 

cessió dels locals. El propietari de la meitat dels locals on es troben allotjades aquestes entitats 

és privat (l’església catòlica), aproximadament el 15% dels locals pertanyen a l’Ajuntament de 

Barcelona.  

1.3 Els equipaments juvenils 

Els equipaments juvenils compten amb espais de trobada, tallers, activitats de programació i 

punts TIC’s, en la seva majoria caracteritzats per la seva gratuïtat. En tots els equipaments es 

proporcionen serveis a entitats juvenils, en tots es produeix com a mínim un ús ocasional per 

activitats extraordinàries. Destacant que també es troben allotjades entitats juvenils i desenvo-

lupen activitats ordinàries. Els serveis que s’ofereixen per a entitats juvenils són cabdals per al 

foment de l’associacionisme, per una banda, proporcionen serveis a les entitats existents i per 

altra assessoren als i les joves en l’àmbit de la participació.  

Un dels factors d’èxit que s’apunten respecte les activitats amb una elevada participació juvenil 

és la implicació dels i les joves en l’organització de l’activitat. Altres aspectes a destacar 

són el treball en xarxa al territori (agents, IES, entitats, etc.) així com la descentralització 

d’algunes activitats.  

No sempre a les demandes d’entitats i de joves es pot donar una resposta positiva. Tot i així, 

un dels trets característics dels equipaments juvenils és el treball i seguiment d’aquestes de-

mandes.  

En alguns equipaments juvenils es donen dificultats per compatibilitzar interessos dels diferents 

perfils d’usuaris/es, condicionades sobretot per la insuficiència d’espais i/o instal·lacions. Cal-

dria treballar per a una millora de la disponibilitat dels espais.  



 

 

 

1.4 Els serveis per a joves en centres cívics 

En els Centres Cívics on es desenvolupen projectes joves (11), les activitats que en destaquen 

per la seva elevada participació juvenil es descriuen com activitats coordinades amb altres 

projectes joves del territori (entitats juvenils, agents) i les activitats autogestionades o 

realitzades en col·laboració amb els i les joves. Característica comuna a la descrita en els 

equipaments juvenils. En tots aquests centres cívics hi ha algun professional específic per al 

desenvolupament del projecte jove. Els Centres Cívics en realitzen una valoració positiva del 

desenvolupament d’aquests projectes, tot i les limitacions d’espais amb les que es troben per 

donar resposta a una amplia oferta de serveis adreçades a totes les franges d’edat. Les dificul-

tats per compatibilitzar interessos dels diferents perfils d’usuaris/es, en aquests equipaments, 

es multipliquen; tot i que en aquests equipaments els i les joves disposen d’espais d’ús de ma-

nera exclusiva.  

En els Centres Cívics sense línia de treball específica per a joves, però on es realitza alguna 

activitat per a joves, en ressalten que les activitats amb una més elevada participació són aque-

lles vinculades a la participació juvenil/entitats en la proposta i dinamització de la pròpia activi-

tat. També destaquem en la majoria de centres cívics sense projecte jove, es caracteritzen per 

un nombre molt reduït d’usuaris/es joves, tret d’aquells centres cívics que en destaquen per 

una especialització en algun camp molt concret. En aquests equipaments els i les joves com-

parteixen espais amb altres usuaris/es. La compatibilització dels interessos dels diferents perfils 

d’usuaris/es dels equipaments és una de les tasques de gestió que es fan necessàries sobretot 

per a la coordinació entre les activitats de l’equipament i les demandes d’espai i la diversitat de 

perfils.  

1.5 Generals 

La metodologia del disseny de la programació dels equipaments sembla ser un factor clau per 

a l’assoliment d’elevades quotes de participació juvenil en les activitats. Una metodologia fo-

namenta en la implicació i la participació dels i les joves i/o de les entitats juvenils en la 

programació, amb l’acompanyament i/o coordinació dels i les professionals de 

l’equipament, és un dels trets comuns en l’anàlisi que hem dut a terme, i que segons les per-

sones referents dels diferents equipaments esdevé un dels trets essencials. Aquesta metodolo-

gia en el disseny de la programació no és una característica comuna en els Centres Cívics. 

Hem de destacar, en aquest punt, que només a la meitat dels centres cívics es proporcionen 

serveis a entitats juvenils. El fet de no disposar de serveis específics per a entitats juvenils és 

un tret que han indicat els centres cívics que dificulta un ús actiu de l’equipament.  

En els equipaments generalistes el fet de comptar amb professionals i projectes específics són 

clarament elements que faciliten la participació juvenil, com era d’esperar. De la mateixa mane-



 

ra que comptar amb espais específics, adequats per a joves i no saturats, també facilita la seva 

participació.  

La relació amb la xarxa territorial apunta a un tret que propicia la participació juvenil en els 

equipaments (professionals joventut, tercer sector, etc.) així com una descentralització de les 

activitats. Aquesta relació amb l’entorn sembla que no només es concreta en donar a conèixer 

els recursos als joves, sinó també en desenvolupar activitats allà on es troben els joves. De-

mostrant per tant, una actitud proactiva per aconseguir l’apropament a la població juvenil. 

L’horari d’obertura dels equipaments així com les possibilitats d’obertura fora de l’horari habitual 

per a la realització d’activitats puntuals/extraordinàries ens apunten a models diversos, tant en 

els equipaments juvenils com en els centres cívics. Caldria treballar per afavorir una regulació 

horària que donés resposta a les necessitats dels diferents col·lectius vinculats als equipa-

ments. Encara que els horaris d’obertura dels equipaments juvenils i els centres cívics són 

semblants, en el qüestionari un dels aspectes que s’ha apuntat com a factor que dificulta un ús 

actiu per part dels i les joves és el tema dels horaris. 

Aquells equipaments generalistes que semblen tenir una major atracció juvenil (més enllà 

d’aquells que tenen projectes específics per a joves) són aquells que tenen una certa especia-

lització en activitats artístiques o creatives. 

 



 

 
 Entitats Joves EQUIPAMENTS JUVENILS SERVEIS SERVEIS JUVENILS CENTRES CÍVICS 

 N % N % PIJ CASAL  
JOVES 

ESPAI  
JOVE 

ESPAI 12-16 INFORMACIÓ 
ESPECIALIT-
ZADA 

FRANJA JOVE 
(11-16 anys) 

RACÓ JO-
VE (13-25 
anys) 

SALES 
JOVES 

Línia de 
treball es-
pecífica ¿? 

Activitats espe-
cífiques dins la 
programació 

Ciutat 
Vella 

147 16,6 22.489 7,8 PIJ Ciutat 
Vella 
PIJ Mòbil 
Barceloneta 

Palau Alòs   CIAJ- Centre 
d’Informació ia 
assessorament 
per a joves 

CC Pati Llimona 
CC Barceloneta 
Casal de Barri 
Folch i Torres 

CC Convent 
St. Agustí 

  CC Barceloneta 

Eixample 108 12,2 47.363 16,5 PIJ Calàbria  
PIJ Eixample  

CJ La Mo-
del – Les 
Arenes 
(Centre 
Català 
Roca) 

Espai 
Jove de 
l’Eixample 
(Trans-
forma-
dors) 

 Oficina Jove de 
Treball 
Centre Europa 
Jove (Transfor-
madors) 

 CC Cotxe-
res Borrell 

   

Sants-
MontjuÏc 

118 13,3 33.531 11,7 PIJ Sants 
Montjuïc 
 
Antena La 
Marina 

 La Bàscu-
la 
Espai 
Jove Ca-
sa del Mig  

12@16      CC Casa del 
Rellotge 
CC Casinet 
d’Hostafrancs 

Les Corts 56 6,3 14.680 5,1 PIJ Les 
Corts 

CJ de Les 
Corts 

 Jovecardí      CC Les Corts 

Sarrià-
Sant Ger-
vasi 

48 5,4 27.785 9,7 PIJ Sarrià-
Sant Gervasi 
 
PIJ Mòbil 
Sarrià 

CJ Casa 
Sagnier 
(en un futur 
EJ) 
Annex al 
Casal de 
Joves Ca-
sa Sagnier 

Espai 
Jove de 
Sarrià-
Sant Ger-
vasi (Ca-
sa Sagni-
er quan 
Vil.la Urà-
nia etigui 
en funcio-
nament) 
 

   Racó Jove 
Sarrià del 
Centre Cívic 
Sarrià. 
Racó Jove 
del Centre 
Cívic 
l’Elèctric. 
Racó Jove 
del Centre 
Cívic Vallvi-
drera Vá-
zquez Mon-
talbán. 

 CC Vil·la 
Florida 

CC Casa Orlan-
dai 
CC Casa Sagni-
er 

Gràcia 123 13,9 20.336 7,1 PIJ Gràcia 
PIJ mòbil 
Penitents 
Vallcarca 
 

CJ El Coll 
CJ La Se-
deta + Es-
pai famílies 

La Fonta-
na 

 CRAJ Centre de 
Recursos per a 
les Associaci-
ons Juvenils 
Fontana  

   CC La Se-
deta 

 

Horta-
Guinardó 
 
 
 
 
 

63 7,1 28.063 9,8 Punt 7 
 

CJ Guinar-
dó (2014) 

Boca 
Nord 

Espai 12-
16/Ludoteca 
el Galliner 

Centre 
d’Assessorame
nt Acadèmic per 
a joves CAAJ 

 CC Guinar-
dó 

  CC El Carmel 
CC La Casa 
Groga 



 

 ENTITATS JOVES EQUIPAMENTS JUVENILS  SERVEIS SERVEIS JUVENILS A CENTRES C 

 N % N % PIJ CASAL  
JOVES 

ESPAI  
JOVE 

ESPAI 12-16 INFORMACIÓ 
ESPECIALIT-
ZADA 

FRANJA JOVE 
(11-16 anys) 

RACÓ JO-
VE (13-25 
anys) 

SALES 
JOVES 

Línia de 
treball es-
pecífica ¿? 

Activitats espe-
cífiques dins la 
programació 

Nou Bar-
ris 

34 3,8 28.562 9,9 PIJ Nou Bar-
ris (set 2014) 
Antena Ciu-
tat Meridiana 
(no consta 
en el pla)  
PIJ Mòbil 

Prosperitat 
Roquetes 
Guineueta 

Les Bas-
ses 

      CC Can Verda-
guer 
CC Torre Llobe-
ta 

Sant An-
dreu 

77 8,7 24.822 8,6 PIJ Garcila-
so 
PIJ Mòbil 
Barceloneta 
(Trinitat Ve-
lla) 

CJ/EJ Tri-
nitat Vella 
2015 

Garcilaso     CC Baró 
de Viver 
 
CC Bon 
Pastor 
 
CC Trini-
tat Vella 
 

 CC Bon Pastor 

Sant Martí 94 10,6 40.030 13,9 PIJ Sant 
Martí 
Antena Po-
ble Nou 
Antena Clot 
camp de 
l’Arpa 

CC La Fa-
rinera  
 
CJ Poble-
nou (Can 
Ricart) 

    CC Sandaru 
Espai Juve-
nil Segona 
Piramidon 
Espai de 
lleure edu-
catiu del 
Clot 

 CC Besòs  

TOTAL 887 100,0 287.692 100           

 





 

  



 

 

 

  



 

 

Pla d’equipaments juvenils de Barcelona 2008-2014. Mesura de Govern Consell Plenari de 

l’Ajuntament de Barcelona, 30 de maig de 2008. Ajuntament de Barcelona.  

Luque, Sílvia i Sanz, Txus. Els locals de les entitats juvenil si els equipaments municipals per a 

joves a la ciutat de Barcelona. Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia, Ajuntament de Barcelona 

2006.  

Informe estat de la joventut 2013. Consell de la Joventut de Barcelona.  

A l’equador de la implementació del Pla d’equipaments juvenils de Barcelona. Consell de la Jo-

ventut de Barcelona, Maig 2012.  

Informe sobre els locals de les entitats educatives. Consell de la Joventut de Barcelona, 2013. 

Situació de l’execució del Pla d’equipaments juvenils. Ajuntament de Barcelona, octubre 2013.  

Informe de Govern, Conceptualització de la Gestió Cívica. Informe a la Comissió de Presidèn-

cia i règim interior. Barcelona, 20 de novembre de 2013. Comissionat de Participació Ciutadana 

i Associacionisme, Ajuntament de Barcelona.  

Mesura de Govern per a la creació d’un servei per a adolescents i per a famílies amb fills i filles 

adolescents, Ajuntament de Barcelona, novembre 2013.  

Barcelona 2014 El compromís amb les persones i la creació d’ocupació, Ajuntament de Barce-

lona.  

Pla locals: proposta de condicions de cessió, Consell d'Associacions de Barcelona 

 

Estadística Ajuntament de Barcelona.  

Anàlisi estadístic de la població de Barcelona, 2010. Ajuntament de Barcelona, Departament 

d’Estadística.  

Característiques de la població de Barcelona segons el Padró municipal. Juny 2012. Ajunta-

ment de Barcelona, Departament d’Estadística.  

 

 

  



 

 

 



 

  



 

 

 

  



 

 

ANNEX  1. EQUIPAMENTS PÚBLICS ESTUDI ....................................................................... 108 

ANNEX  2. QÜESTIONARI EQUIPAMENTS JUVENILS ......................................................... 110 

ANNEX  3. QÜESTIONARI CENTRES CÍVICS ........................................................................ 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANNEX  1. 

DISTRICTE CENTRE CÍVIC 

Ciutat Vella Pati Llimona 

Convent de Sant Agustí 

Barceloneta 

Drassanes 

Eixample Ateneu Fort Pienc 

Urgell 

Cotxeres Borrell 

Casa Elizalde 

Foldferichs 

Sagrada Família 

Gràcia La Sedeta 

El Coll- La Bruguera 

Horta-Guinardó La Teixonera 

El Carmel 

Guinardó 

Matas i Ramis 

La Casa Groga 

Les Corts Joan Oliver - Pere Quart 

Les Corts 

Riera Blanca 

Can Deu 

Nou Barris Zona Nord 

Can Basté 

Can Verdaguer 

Torre Llobeta 

Sant Andreu La Barraca 

Baró de Viver 

Sant Andreu 

Bon Pastor 

Navas 

Trinitat Vella 

Sant Martí Sandaru 

Farinera del Clot 

Besòs 



 

Can Felipa 

Sant Martí de Provençals 

Sants-Montjuïc Casa del Rellotge 

El Sortidor 

Cotxeres de Sants 

Font de Guatlla 

Centre Cultural Albareda 

Casinet d'Hostafrancs 

La Cadena 

Sarrià-Sant Gervasi L'Elèctric 

Pere Pruna 

Vallvidriera Vázquez Montalbán 

Can Castelló 

Vil·la Florida 

Casa Sagnier 

Sarrià 

Casa Orlandai 

 

 

DISTRICTE EQUIPAMENT JUVENIL 

Ciutat Vella Palau Alòs 

Gràcia La Fontana 

El Coll - La Bruguera 

Horta-Guinardó Boca Nord 

Les Corts Espai Jovecardí 

Les Corts 

Nou Barris Les Basses 

Masia de la Guineueta 

Prosperitat 

Roquetes 

Sant Andreu Garcilaso 

Sants-Montjuïc La Bàscula 

Espai12@16 

Sarrià- Sant Gervasi Casa Sagnier 



 

 

 

ANNEX  2. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Estudi dels equipaments i locals per a joves a la ciutat de Barcelona. Equipaments Juve-

nils 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció del Programa de Joventut, ha encarregat a 

la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia la realització d’un estudi sobre els equipaments per a jo-

ves i sobre els locals i seus de les entitats juvenils de la ciutat, per a la revisió del Pla 

d’Equipaments Juvenils de Barcelona. 

Us agrairíem que abans del 28 de març, ens feu arribar aquesta informació per tal de fer la di-

agnosi sobre la situació dels equipaments municipals i les formes d’ús dels mateixos per part 

dels i les joves. 

Si teniu qualsevol incidència truqueu al 93.601.16.44 (Sílvia o Hungria). 

 

 

DADES BÀSIQUES DE L'EQUIPAMENT 

Ens podria indicar quina és la denominació de l'equipament? 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Casal de Joves Palau Alòs  

 Espai Jove La Fontana  

 Espai Jove Boca Nord  

 Espai Jovecardí  

 Espai Jove Les Basses  

 Casal de Joves Masia de la Guineueta  

 Casal de Joves Prosperitat  

 Casal de Joves Roquetes  

 Espai Jove Garcilaso  

 Espai Jove La Bàscula  

 Espai12@16  

 Casal de Joves El Coll  

 Casal de Joves Les Corts  

 Casal de Joves Casa Sagnier  

 

 



 

 

 

Molt breument, ens podria indicar quines són les línies estratègiques pròpies o identità-

ries de l'equipament? 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Ens podria indicar quina és la metodologia del disseny de la programació de l'equipa-

ment? 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

MODEL DE GESTIÓ 

Quin és el model de gestió de l’equipament? 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Gestió directa de l’Ajuntament  

 Gestió de l’administració de manera indirecta (empresa de serveis)  

 Gestió cívica o ciutadana  

 Cogestió amb alguna entitat o plataforma interassociativa  

 Altre  

 

Ens pot indicar quina és l'empresa? 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Gestió de l’administració de manera indirecta (empresa de serveis) ' a la 

pregunta '4 [1]' ( Quin és el model de gestió de l’equipament? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Ens pot indicar quina és la entitat o la plataforma interassociativa? 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Gestió cívica o ciutadana ' a la pregunta '4 [1]' ( Quin és el model de gestió 

de l’equipament? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Ens pot indicar quina entitat o plataforma? 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Cogestió amb alguna entitat o plataforma interassociativa ' a la pregunta '4 

[1]' ( Quin és el model de gestió de l’equipament? ) 



 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quin és aquest model de gestió? 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Altre' a la pregunta '4 [1]' ( Quin és el model de gestió de l’equipament? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Des de quan es gestiona d’aquesta manera? 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 Des de l'any  

  

L’equipament s’obre fora de l’horari habitual? 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Espai Jove Boca Nord' o 'Espai Jove La Fontana' o 'Casal de Joves Palau 

Alòs' o 'Espai Jovecardí' o 'Espai Jove Les Basses' o 'Casal de Joves Masia de la Guineueta' o 

'Casal de Joves Prosperitat' o 'Casal de Joves Roquetes' o 'Espai Jove Garcilaso' o 'Espai Jove 

La Bàscula' o 'Espai12@16' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina és la denominació de 

l'equipament? ) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Per a quin tipus d'ús? 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta NO va ser 'Casal de Joves Les Corts' o 'Casal de Joves El Coll' o 'Casal de Joves 

Casa Sagnier' o 'Casal de Joves Palau Alòs' o 'Espai Jove La Fontana' o 'Espai Jove Boca 

Nord' o 'Espai Jovecardí' o 'Espai Jove Les Basses' o 'Casal de Joves Masia de la Guineueta' o 

'Casal de Joves Prosperitat' o 'Casal de Joves Roquetes' o 'Espai Jove Garcilaso' o 'Espai Jove 

La Bàscula' o 'Espai12@16' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina és la denominació de 

l'equipament? ) i La resposta va ser 'Casal de Joves Les Corts' o 'Casal de Joves El Coll' o 'Ca-

sal de Joves Casa Sagnier' o 'Casal de Joves Palau Alòs' o 'Espai Jove La Fontana' o 'Espai 

Jove Boca Nord' o 'Espai Jovecardí' o 'Espai Jove Les Basses' o 'Casal de Joves Masia de la 

Guineueta' o 'Casal de Joves Prosperitat' o 'Casal de Joves Roquetes' o 'Espai Jove Garcilaso' 

o 'Espai Jove La Bàscula' o 'Espai12@16' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina és la 

denominació de l'equipament? ) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '10 [1_6]' ( L’equipament 

s’obre fora de l’horari habitual? ) 



 

 

 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Comentaris  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta NO va ser 'Casal de Joves El Coll' o 'Casal de Joves Les Corts' o 'Casal de Joves 

Casa Sagnier' o 'Casal de Joves Palau Alòs' o 'Espai Jove La Fontana' o 'Espai Jove Boca 

Nord' o 'Espai Jovecardí' o 'Espai Jove Les Basses' o 'Casal de Joves Masia de la Guineueta' o 

'Casal de Joves Prosperitat' o 'Casal de Joves Roquetes' o 'Espai Jove Garcilaso' o 'Espai Jove 

La Bàscula' o 'Espai12@16' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina és la denominació de 

l'equipament? ) i La resposta va ser 'Casal de Joves El Coll' o 'Casal de Joves Les Corts' o 'Ca-

sal de Joves Casa Sagnier' o 'Casal de Joves Palau Alòs' o 'Espai Jove La Fontana' o 'Espai 

Jove Boca Nord' o 'Espai Jovecardí' o 'Espai Jove Les Basses' o 'Casal de Joves Masia de la 

Guineueta' o 'Casal de Joves Prosperitat' o 'Casal de Joves Roquetes' o 'Espai Jove Garcilaso' 

o 'Espai Jove La Bàscula' o 'Espai12@16' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina és la 

denominació de l'equipament? ) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '10 [1_6]' ( L’equipament 

s’obre fora de l’horari habitual? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

El Casal de Joves, s’obre fora de l’horari habitual del Centre Cívic? 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Casal de Joves El Coll' o 'Casal de Joves Les Corts' o 'Casal de Joves Ca-

sa Sagnier' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina és la denominació de l'equipament? ) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Per a quin tipus d'ús? 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Casal de Joves El Coll' o 'Casal de Joves Les Corts' o 'Casal de Joves Ca-

sa Sagnier' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina és la denominació de l'equipament? ) 

i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1_6_1]' ( El Casal de Joves, s’obre fora de l’horari 

habitual del Centre Cívic? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

 

 



 

Comentaris  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Casal de Joves El Coll' o 'Casal de Joves Les Corts' o 'Casal de Joves Ca-

sa Sagnier' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina és la denominació de l'equipament? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

El Casal de Joves disposa d'entrada independent a la del Centre Cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

-------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Casal de Joves Les Corts' o 'Casal de Joves El Coll' o 'Casal de Joves Ca-

sa Sagnier' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina és la denominació de l'equipament? ) 

-------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Casal de Joves Les Corts' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina és 

la denominació de l'equipament? ) 

-------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Casal de Joves Casa Sagnier' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina 

és la denominació de l'equipament? ) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Comentaris  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

-------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Casal de Joves El Coll' o 'Casal de Joves Les Corts' o 'Casal de Joves Ca-

sa Sagnier' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina és la denominació de l'equipament? ) 

-------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Casal de Joves Les Corts' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina és 

la denominació de l'equipament? ) 

-------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Casal de Joves Casa Sagnier' a la pregunta '1 [1]' ( Ens podria indicar quina 

és la denominació de l'equipament? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 



 

 

 

 SERVEIS I ESPAIS 

Amb quins dels següents serveis compteu al vostre equipament? 

                                                         DISPOSEU  / SÓN GRATUÏTS 

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada: 

  Sí No   Sí No 

Espai de trobada       

Bucs d'assaig       

Lloguer de sales, auditori       

Tallers       

Cursos formatius       

Aules d'estudi       

TICs (PC's de consulta, wifi, etc.)       

Activitats de programació       

Punt d'informació juvenil       

Assessorament juvenil       

Sales d'estudi       

Altres lúdics (futbolins, playstation, etc.)       

 

Es proporcionen serveis a entitats juvenils?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Assenyaleu quins:  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '19 [2]' (Es proporcionen serveis a entitats juvenils?) 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

 Assessorament  

 Lloguer de recursos materials  



 

 Espais  

 Suport a la difusió  

 Telèfon, connexió internet, etc.  

 Projector, equip de so, megafonia, etc.  

 Altre:  

  

Quins són els usos que fan les entitats juvenils del vostre equipament? 

                                                                                            Indicar nombre d'entitats 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

 Ubicació seu social  

  

 Lloc on desenvolupen activitats ordinàries  

  

 Espai de reunió habitual  

  

 Ús ocasional per activitats extraordinàries  

  

 Utilització de serveis  

  

 Altres (magatzem, etc.)  

  

USOS I ACTIVITATS 

 

Ens podria indicar per als darrers anys quins han estat els usos i els usuaris?  

  2009 2010 2011 2012 2013 

Número total d’activitats realitzades           

Número total de participants            

Número total d’usuaris/dia           

 

 



 

 

 

Ens podria indicar per l'any 2013, quins han estat els usos i usuaris del col·lectiu de jo-

ves (12-29 anys)? 

Nota: aquesta informació ens serà de molta utilitat, necessitaríem per al nostre estudi alguna 

dada aproximativa a aquesta realitat, per aquest motiu li oferim la possibilitat de completar les 

dades a través de 3 opcions: 1/ Si es disposa de la informació, el nombre d’activitats i usos jo-

ves segons perfils d’edat. 2/ Si no es disposa de la informació completa, indicar aproximada-

ment el percentatge sobre les activitats/usuaris total del Centre Cívic. 3/ Fer-nos arribar amb les 

observacions alguna descripció de caire més qualitatiu. 

                                                                                                                                            

    1/ NÚMEROS ABSOLUTS  

Si us plau, escrigui la/es seva/es resposta/es aquí: 

 Número total de participants joves en activitats ordinàries 12-15 anys  

  

 Número total de participants joves en activitats ordinàries 16-29 anys  

  

2/ PERCENTATGE SOBRE TOTAL  

Si us plau, escrigui la/es seva/es resposta/es aquí: 

 Número total de participants en activitats ordinàries 12-15 anys  

  

 Número total de participants en activitats ordinàries 16-29 anys  

  

3/ OBSERVACIONS 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Ens podria indicar per a l'any 2013, quin seria el perfil d'usuaris/es segons les diferents 

característiques sociodemogràfiques?  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

 SEXE. Home  

  

 SEXE. Dona  

  

 GRUP EDAT. 12-14 anys  

  



 

 GRUP EDAT. 15-19 anys  

  

 GRUP EDAT. 20-24 anys  

  

 GRUP EDAT. 25-29 anys  

  

 NACIONALITAT. Espanyola  

  

 NACIONALITAT. Altres nacionalitats  

  

Observacions  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Ens podria indicar quina ha estat l'evolució en els darrers 5 anys del nombre i perfil d'u-

suaris/es? (associats/ no associats, vinculació a determinades activitats (culturals, de 

servei, etc.), variació perfils segons edat, segons nivell d'estudis, nacionalitat, etc.)  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Observacions  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

PROGAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS PROFESSIONALS 

Quins professionals configuren l’equip de treball d’aquest equipament jove? 

En cas afirmatiu, indiqui si us plau, el nombre de professionals i les hores mensuals. 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

 Informador/a juvenil  

  

 Dinamitzador/a juvenil  

  

 Educador/a social  

  

 Altre: 



 

 

 

  

 Hi ha personal voluntari o en pràctiques que col·labori amb l'equipament?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 Ens pot indicar quants són, quins són els seus perfils professionals i quantes 

hores mensuals realitzen?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '31 [2]' (Hi ha personal voluntari o en pràctiques que 

col·labori amb l'equipament?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 

Hi ha alguna/es activitat/s que destaqui/n per la seva elevada participació juvenil? Qui-

na? Pot descriure-la (tipologia, horari, permanència en el temps, tipologia participants, 

etc.)  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quins elements establiria com a factors d’èxit de la participació juvenil?  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

 Gratuïtat activitat  

 Horari activitat  

 Que sigui específica per a joves  

 Dinamització i difusió de l’activitat  

 Participació de joves coneguts/des  

 Altre:  

  

Quins mecanismes de difusió s’han fet servir per donar a conèixer aquest equipament 

juvenil i/o les activitats que en aquest es desenvolupen?  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

 Pàgina web  

 Butlletí  

 Xarxes socials  

 Dinamitzadors/es, informadors/es  



 

 Cartellera, murals, panels informatius  

 Boca-orella  

 Altre:  

  

Quina ha estat la resposta del a població jove del barri/districte a l'obertura de l'equipa-

ment?  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Considereu que hi participen de les activitats de l'equipament els diversos perfils de jo-

ves del barri/districte?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Ens podríeu indicar quin/s perfil/s de joves no són usuaris de l'equipament?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '37 [7]' (Considereu que hi participen de les activitats de 

l'equipament els diversos perfils de joves del barri/districte?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quina és la valoració d'aquest equipament des de la perspectiva de la seva aportació al 

teixit associatiu i social del barri/districte? (associacionisme, participació juvenil, trans-

formació de l'entorn, etc.)  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

DETECCIÓ DE NECESSITATS 

Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a les que no heu pogut donar resposta?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

De quin tipus?  



 

 

 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '40 [1]' (Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a 

les que no heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quantes demandes aproximadament?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '40 [1]' (Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a 

les que no heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Com són canalitzades les demandes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '40 [1]' (Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a 

les que no heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Heu fet derivacions d’aquestes demandes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '40 [1]' (Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a 

les que no heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Heu fet seguiment de les derivacions d’aquestes demandes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '40 [1]' (Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a 

les que no heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

 



 

Heu rebut demandes per part de joves a les que no heu pogut donar resposta?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

De quin tipus?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '40 [1]' (Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a 

les que no heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quantes demandes aproximadament?  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Com són canalitzades les demandes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '40 [1]' (Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a 

les que no heu pogut donar resposta? ) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '46 [1]' (Heu rebut 

demandes per part de joves a les que no heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Heu fet derivacions d’aquestes demandes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '46 [1]' (Heu rebut demandes per part de joves a les que no 

heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

Heu fet seguiment de les derivacions d’aquestes demandes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '46 [1]' (Heu rebut demandes per part de joves a les que no 

heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  



 

 

 

Es donen dificultats per compatibilitzar els interessos dels diferents perfils d'usuaris/es 

joves de l'equipament?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Quines són aquestes dificultats? Com es resolen?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '52 [3]' (Es donen dificultats per compatibilitzar els interes-

sos dels diferents perfils d'usuaris/es joves de l'equipament?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

PUNTS FORTS I FEBLES 

Quins aspectes del vostre equipament faciliten que els i les joves facin ús actiu? (CITEU 

3)  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

1  

2  

3  

  

Quins aspectes del vostre equipament dificulten que els i les joves facin ús actiu? (CI-

TEU 3)  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

1  

2  

3  

  

Quins aspectes del vostre equipament faciliten que les entitats juvenils facin ús actiu? 

(CITEU 3)  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

1  

2  

3  



 

 Quins aspectes del vostre equipament dificulten que les entitats juvenils facin ús actiu? 

(CITEU 3)  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

1  

2  

3  

  

OBSERVACIONS I COMENTARIS FINALS 

   

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Li agrairíem que ens facilités les seves dades de contacte per si necessitem qualsevol 

aclariment.  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

Nom i cognoms:  

  

Càrrec:  

  

A/e:  

  

Telèfon:  

  

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANNEX  3. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Estudi dels equipaments i locals per a joves a la ciutat de Barcelona 

L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Direcció del Programa de Joventut, ha encarregat a 

la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia la realització d’un estudi sobre els equipaments per a jo-

ves i sobre els locals i seus de les entitats juvenils de la ciutat, per a la revisió del Pla 

d’Equipaments Juvenils de Barcelona. 

Us agrairíem que abans del 28 de març, ens feu arribar aquesta informació per tal de fer la di-

agnosi sobre la situació dels equipaments municipals i les formes d’ús dels mateixos per part 

dels i les joves. 

Si teniu qualsevol incidència truqueu al 93.601.16.44 (Sílvia o Hungria). 

 

 

DADES BÀSIQUES DE L'EQUIPAMENT 

Ens podria indicar quina és la denominació del Centre Cívic? * 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Pati Llimona  

 Convent de Sant Agustí  

 Barceloneta  

 Drassanes  

 Ateneu Fort Pienc  

 Urgell  

 Cotxeres Borrell  

 Casa Elizalde  

 Goldferichs  

 Sagrada Família  

 La Sedeta  

 El Coll- La Bruguera  

 La Teixonera  

 El Carmel  

 Guinardó  

 Matas i Ramis  

 La Casa Groga  

 Joan Oliver - Pere Quart  



 

 

 

 Les Corts  

 Riera Blanca  

 Can Deu  

 Zona Nord  

 Can Basté  

 Can Verdaguer  

 Torre Llobeta  

 Sagrera - La Barraca  

 Baró de Viver  

 Sant Andreu  

 Bon Pastor  

 Navas  

 Trinitat Vella  

 Parc - Sandaru  

 Farinera del Clot  

 Besòs  

 Can Felipa  

 Sant Martí de Provençals  

 Casa del Rellotge  

 El Sortidor  

 Cotxeres de Sants  

 Font de Guatlla  

 Centre Cultural Albareda  

 Casinet d'Hostafrancs  

 La Cadena  

 L'Elèctric  

 Pere Pruna  

 Vallvidriera Vázquez Montalbán  

 Can Castelló  

 Vil·la Florida  

 Casa Sagnier  



 

 Sarrià  

 Casa Orlandai  

 Altre  

  

Molt breument, ens podria indicar quines són les línies estratègiques pròpies o identità-

ries del Centre Cívic?  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Ens podria indicar quina és la metodologia del disseny de la programació del Centre Cí-

vic?  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

MODEL DE GESTIÓ 

Quin és el model de gestió de l’equipament?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Gestió directa de l’Ajuntament  

 Gestió de l’administració de manera indirecta (empresa de serveis)  

 Gestió cívica o ciutadana  

 Cogestió amb alguna entitat o plataforma interassociativa  

 Altre  

 

Ens pot indicar quina és l'empresa?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Gestió de l’administració de manera indirecta (empresa de serveis)' a la 

pregunta '4 [1]' (Quin és el model de gestió de l’equipament?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Ens pot indicar quina és la entitat o la plataforma interassociativa?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Gestió cívica o ciutadana' a la pregunta '4 [1]' (Quin és el model de gestió 

de l’equipament?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  



 

 

 

Ens pot indicar quina entitat o plataforma?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Cogestió amb alguna entitat o plataforma interassociativa' a la pregunta '4 

[1]' (Quin és el model de gestió de l’equipament?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quin és aquest model de gestió?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Altre' a la pregunta '4 [1]' (Quin és el model de gestió de l’equipament?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

L’equipament s’obre fora de l’horari habitual?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

Amb quines condicions?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '9 [3]' (L’equipament s’obre fora de l’horari habitual?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

Per a quin tipus d'ús?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '9 [3]' (L’equipament s’obre fora de l’horari habitual?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 Comentaris  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '9 [3]' (L’equipament s’obre fora de l’horari habitual?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

 

 

 

 

 



 

PROGRAMA D'ACTIVITATS I SERVEIS PER A JOVES 

Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels següents PROJECTES JOVES? 

Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de la descripció i definició 

dels projectes jove 

Si us plau, escolliu com a mínim 3 respostes 

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada: 

  Sí No 

Franja Jove   

Racó Jove   

Sales Joves   

 

El model de gestió del projecte (Franja Jove, Racó Jove, Sales Joves) segueix el mateix 

model que el del Centre Cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 Observacions/comentaris:  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

http://w110.bcn.cat/portal/site/Joves/menuitem.fcc7c99428df85297ca47ca4a2ef8a0c/?vgnextoid=425ca29f5a6a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&vgnextchannel=425ca29f5a6a8210VgnVCM10000074fea8c0RCRD&lang=ca_ES


 

 

 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

A més del projecte jove (franja, racó, sales), es programen activitats específiques per a 

joves  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si seleccioneu 'Altre:', especifiqueu, si us plau, les vostres raons al espai de text habilitat. 

 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves  

 Sí, desenvolupem activitats específiques per a joves dins la programació general  

 No, les activitats per a joves es realitzen en el marc del projecte jove (franja, racó, 

sales, casal)  



 

 No, però desenvolupem alguna activitat puntual  

 Altre  

  

Hi ha alguna/es activitat/s que destaqui/n per la seva elevada participació juvenil? Qui-

na? Pot descriure-la (tipologia, horari, permanència en el temps, tipologia participants, 

etc.)  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quins elements establiria com a factors d’èxit de la participació juvenil?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 



 

 

 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

 Gratuïtat activitat  

 Horari activitat  

 Que sigui específica per a joves  

 Dinamització i difusió de l’activitat  

 Participació de joves coneguts/des  

 Altre:  

  

Quins professionals configuren l’equip de treball d’aquest projecte jove (franja, racó, sa-

les)? 

 

En cas afirmatiu, indiqui si us plau, el nombre de professionals i les hores mensuals. 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

 Informador/a juvenil  

  

 Dinamitzador/a juvenil  

  

 Altres: Quin perfil?  

  



 

Hi ha altres professionals que donin suport a les tasques específiques realitzades per al 

col·lectiu juvenil?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Ens podria indicar breument quins són els perfils d'aquests professionals, quants són i 

quines són les hores mensuals que hi dediquen?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta 

'20 [2_6]' (Hi ha altres professionals que donin suport a les tasques específiques realitzades per 

al col·lectiu juvenil?) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 



 

 

 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

 Informador/a  

 Dinamitzador/a  

 Altres  

  

Des de quin any porta en funcionament aquest projecte jove (franja, racó, sales)?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Cada resposta ha de ser entre 2000 i 2014 

 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 Des de l  

  

Quins mecanismes de difusió s’han fet servir per donar a conèixer aquest projecte i/o les 

activitats d’aquest projecte?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 



 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

 Pàgina web  

 Butlletí  

 Xarxes socials  

 Dinamitzadors/es, informadors/es  

 Cartellera, murals, panels informatius  

 Boca-orella  

 Altre:  

  

Es treballa de manera coordinada i/o es realitzen activitats conjuntes entre la dinamitza-

ció juvenil i la resta de serveis del centre cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

 

 



 

 

 

Quina és la dinàmica d'aquestes accions?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta 

'24 [2_9]' (Es treballa de manera coordinada i/o es realitzen activitats conjuntes entre la dina-

mització juvenil i la resta de serveis del centre cívic?) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quina és la valoració d’aquest projecte des de la perspectiva de la seva aportació al con-

junt del centre cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  



 

Quina ha estat la percepció i/o valoració de la resta d’usuaris/es del centre cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Es donen dificultats per a compatibilitzar els interessos dels diferents perfils 

d’usuaris/es del centre cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 Com es resolen aquestes?  



 

 

 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta 

'28 [2_12]' (Es donen dificultats per a compatibilitzar els interessos dels diferents perfils 

d’usuaris/es del centre cívic?) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Abans de la implementació d’aquest servei, hi havien usuaris/es joves al centre cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 



 

Quin ha estat l’increment d’usuaris/es?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta 

'30 [2_13]' (Abans de la implementació d’aquest servei, hi havien usuaris/es joves al centre cí-

vic?) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Menys del 25%  

 Entre el 25% i el 50%  

 Entre el 50% i el 75%  

 Entre el 75% i el 100%  

 

En aquest espai pot fer si ho considera oportú comentaris respecte l'evolució del nom-

bre d'usuaris/es joves  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta 

'30 [2_13]' (Abans de la implementació d’aquest servei, hi havien usuaris/es joves al centre cí-

vic?) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 



 

 

 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Els usuaris/es joves d’aquest servei, fan altres usos del centre cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Ens pot descriure o numerar els principals usos?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta 

'33 [2_14]' (Els usuaris/es joves d’aquest servei, fan altres usos del centre cívic?) 

 -------- o Escenari 2 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 



 

 -------- o Escenari 3 -------- 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específiques 

per a joves?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 4 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 5 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves  

 Sí, desenvolupem activitats específiques per a joves dins la programació general  

 No, però desenvolupem alguna activitat puntual  

 No, les activitats del centre cívic no s'adrecen a cap col·lectiu específic  

 Altre  

  

Hi ha alguna/es activitat/s que destaqui/n per la seva elevada participació juvenil? Qui-

na? Pot descriure-la (tipologia, horari, permanència en el temps, tipologia participants, 

etc.)?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 



 

 

 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 4 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 5 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quins elements establiria com a factors d’èxit de la participació juvenil?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 4 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 5 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

 Gratuïtat activitat  

 Horari activitat  

 Que sigui específica per a joves  

 Dinamització i difusió de l’activitat  

 Participació de joves coneguts/des  

 Altre:  

  



 

Hi ha altres professionals que donin suport a les tasques específiques realitzades per al 

col·lectiu juvenil?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) 

 -------- o Escenari 4 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 5 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Ens podria indicar breument quins són els perfils d'aquests professionals, quants són i 

quines són les hores mensuals que hi dediquen?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

 -------- Escenari 1 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Franja Jove)) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta 

'38 [3_4]' (Hi ha altres professionals que donin suport a les tasques específiques realitzades per 

al col·lectiu juvenil?) 

 -------- o Escenari 4 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Racó Jove)) 

 -------- o Escenari 5 -------- 

La resposta va ser 'No' a la pregunta '13 [1]' ( Es desenvolupa al Centre Cívic algun dels se-

güents PROJECTES JOVES? Segueixi el següent enllaç si necessita informació addicional de 

la descripció i definició dels projectes jove (Sales Joves)) 



 

 

 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

 Informador/a  

 Dinamitzador/a  

 Altres  

  

Des de quin any porta en funcionament aquesta línia de treball específica per a joves?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves' a la pregunta 

'35 [3_1]' (En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específi-

ques per a joves?) 

Cada resposta ha de ser entre 1950 i 2014 

 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quin ha estat la resposta de la població jove del barri/districte a aquestes activitats es-

pecífiques per al col·lectiu juvenil?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves' a la pregunta 

'35 [3_1]' (En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específi-

ques per a joves?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quins mecanismes de difusió s'han fet servir per donar a conèixer aquesta línia de tre-

ball i/o activitats d'aquestes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves' a la pregunta 

'35 [3_1]' (En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específi-

ques per a joves?) 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

 Pàgina web  

 Butlletí  

 Xarxes socials  

 Dinamitzadors/es, informadors/es  

 Cartellera, murals, panels informatius  

 Boca-orella  



 

 Altre:  

  

Quina és la valoració d’aquesta línia de treball (jove) des de la perspectiva de la seva 

aportació al conjunt del centre cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves' a la pregunta 

'35 [3_1]' (En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específi-

ques per a joves?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quina ha esta la percepció i/o valoració de la resta d’usuaris/es del centre cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves' a la pregunta 

'35 [3_1]' (En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específi-

ques per a joves?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Es donen dificultats per a compatibilitzar els interessos dels diferents perfils 

d’usuaris/es del centre cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves' a la pregunta 

'35 [3_1]' (En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específi-

ques per a joves?) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Com es resolen aquestes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves' a la pregunta 

'35 [3_1]' (En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específi-

ques per a joves?) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '45 [4_5]' (Es donen dificultats per a 

compatibilitzar els interessos dels diferents perfils d’usuaris/es del centre cívic?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  



 

 

 

Abans de la implementació d'aquesta línia de treball (activitats específiques per a joves?, 

hi havia usuaris/es joves al centre cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves' a la pregunta 

'35 [3_1]' (En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específi-

ques per a joves?) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Quin ha estat l’increment d’usuaris/es?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves' a la pregunta 

'35 [3_1]' (En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específi-

ques per a joves?) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '47 [4_6]' (Abans de la implementació 

d'aquesta línia de treball (activitats específiques per a joves?, hi havia usuaris/es joves al centre 

cívic?) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Menys del 25%  

 Entre el 25% i el 50%  

 Entre el 50% i el 75%  

 Entre el 75% i el 100%  

 

En aquest espai pot fer si ho considera oportú comentaris respecte l'evolució del nom-

bre d'usuaris/es joves  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves' a la pregunta 

'35 [3_1]' (En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específi-

ques per a joves?) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '47 [4_6]' (Abans de la implementació 

d'aquesta línia de treball (activitats específiques per a joves?, hi havia usuaris/es joves al centre 

cívic?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Els usuaris/es joves d’aquestes activitats, fan altres usos del centre cívic?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves' a la pregunta 



 

'35 [3_1]' (En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específi-

ques per a joves?) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Ens pot descriure o numerar els principals usos?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí, desenvolupem una línia de treball específica per a joves' a la pregunta 

'35 [3_1]' (En el cas que no es desenvolupi un projecte jove, es programen activitats específi-

ques per a joves?) i La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '50 [4_7]' (Els usuaris/es joves 

d’aquestes activitats, fan altres usos del centre cívic?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

USOS I ACTIVITATS DEL CENTRE CÍVIC 

Ens podria indicar per l’any 2013 quins han estat els usos i els usuaris?  

Si us plau, escrigui la/es seva/es resposta/es aquí: 

 Número total d’activitats realitzades  

  

 Número total de participants  

  

 Número total d’usuaris/dia  

  

Ens podria indicar per l'any 2013, quins han estat els usos i usuaris del col·lectiu de jo-

ves (12-29 anys)? 

Nota: aquesta informació ens serà de molta utilitat, necessitaríem per al nostre estudi alguna 

dada aproximativa a aquesta realitat, per aquest motiu li oferim la possibilitat de completar les 

dades a través de 3 opcions: 1/ Si es disposa de la informació, el nombre d’activitats i usos jo-

ves segons perfils d’edat. 2/ Si no es disposa de la informació completa, indicar aproximada-

ment el percentatge sobre les activitats/usuaris total del Centre Cívic. 3/ Fer-nos arribar amb les 

observacions alguna descripció de caire més qualitatiu. 

 

                                                                                                                                             

    1/ NÚMEROS ABSOLUTS 



 

 

 

Si us plau, escrigui la/es seva/es resposta/es aquí: 

 Número d’activitats específiques per a joves  

  

 Número total de participants joves en activitats específiques joves  

  

 Número total de participants joves en activitats ordinàries 12-29 anys  

  

                         Número total de participants joves en activitats ordinàries 12-15 anys  

  

                          Número total de participants joves en activitats ordinàries 16-29 anys  

  

 

2/PERCENTATGE SOBRE TOTAL 

Si us plau, escrigui la/es seva/es resposta/es aquí: 

 Número d’activitats específiques per a joves  

  

 Número total de participants joves en activitats específiques joves  

  

 Número total de participants joves en activitats ordinàries 12-29 anys  

  

                         Número total de participants joves en activitats ordinàries 12-15 anys  

  

                          Número total de participants joves en activitats ordinàries 16-29 anys  

  

                                                                                                                                         

3/ Observacions o comentaris  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

 

 



 

Ens podria indicar quina ha estat l'evolució del nombre total d'usuaris/es joves/dia, en el 

darrer quinquenni? Recordi que ens referim a la població d'entre 12 i 29 anys. En aquest 

cas també li oferim la possibilitat de fer-nos arribar aquestes amb la graella per introduir 

dades o amb comentaris.  

Si us plau, escrigui la/es seva/es resposta/es aquí: 

 2009  

  

 2010  

  

 2011  

  

 2012  

  

Observacions i/o comentaris  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Ens podria indicar quina ha estat l'evolució en els darrers 5 anys del nombre i perfil d'u-

suaris/es? (associats/ no associats, vinculació a determinades activitats (culturals, de 

servei, etc.), variació perfils segons edat, segons nivell d'estudis, nacionalitat, etc.)  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Observacions  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

SERVEIS I ESPAIS PER A JOVES 

Quina és la superfície total de l’equipament?  

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

 metres quadrats.  

  

Hi ha espais que siguin utilitzats de manera exclusiva per joves?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  



 

 

 

 No  

Quants m
2
?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '61 [2]' (Hi ha espais que siguin utilitzats de manera exclu-

siva per joves?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Amb quins dels següents serveis compteu al vostre equipament i quin és l’ús que en fan 

els i les joves? 

                                                               DISPOSEU /FAN ÚS ELS JOVES 

Si us plau, triï la resposta apropiada per cada entrada: 

  Sí No   Sí No 

Espai de trobada       

Bucs d'assaig       

lloguer de sales, auditori       

Tallers       

Cursos formatius       

Aules d'estudi       

TICs (PC's de consults, wifi, etc.)       

Activitats de la programació       

Punt d'informació juvenil       

Assessoraments juvenils       

Altres específics joves (futbolins, playstation, etc.)       

Altres       

 

Es proporcionen serveis a entitats juvenils?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

Assenyaleu quins:  



 

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '64 [4]' (Es proporcionen serveis a entitats juvenils?) 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin: 

 Telèfon  

 Fax  

 Fotocòpies  

 Ordinador  

 Connexió a internet  

 Projector  

 Equip de so  

 Megafonia  

 TV i Vídeo  

 Sales  

 Altre:  

  

Quins són els usos que fan les entitats juvenils del vostre equipament? 

                                                                                    Indicar nombre d'entitats 

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

 Ubicació de la seu social  

  

 Lloc on desenvolupen les seves activitats ordinàries  

  

 Espai de reunió habitual  

  

 Ús ocasional per activitats extraordinàries  

  

 Utilització de serveis  

  

 Altre: 

  

  



 

 

 

DETECCIÓ DE NECESSITATS 

Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a les que no heu pogut donar resposta?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

De quin tipus?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '67 [1]' (Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a 

les que no heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quantes demandes aproximadament?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '67 [1]' (Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a 

les que no heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Com són canalitzades les demandes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '67 [1]' (Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a 

les que no heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Heu fet derivacions d’aquestes demandes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '67 [1]' (Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a 

les que no heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

 



 

Heu fet seguiment de les derivacions d’aquestes demandes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '67 [1]' (Heu rebut demandes per part d’entitats juvenils a 

les que no heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Heu rebut demandes per part de joves a les que no heu pogut donar resposta?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 De quin tipus?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '73 [1]' (Heu rebut demandes per part de joves a les que no 

heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Quantes demandes aproximadament?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '73 [1]' (Heu rebut demandes per part de joves a les que no 

heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Com són canalitzades les demandes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '73 [1]' (Heu rebut demandes per part de joves a les que no 

heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Heu fet derivacions d’aquestes demandes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '73 [1]' (Heu rebut demandes per part de joves a les que no 

heu pogut donar resposta? ) 



 

 

 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Heu fet seguiment de les derivacions d’aquestes demandes?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '73 [1]' (Heu rebut demandes per part de joves a les que no 

heu pogut donar resposta? ) 

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Es donen dificultats per compatibilitzar els interessos dels diferents perfils d'usuaris/es 

joves de l'equipament?  

Si us plau, seleccioni només una de les següents: 

 Sí  

 No  

 

Quines són aquestes dificultats? Com es resolen?  

Contestar aquesta pregunta només si es compleixen les següents condicions: 

La resposta va ser 'Sí' a la pregunta '79 [3]' (Es donen dificultats per compatibilitzar els interes-

sos dels diferents perfils d'usuaris/es joves de l'equipament?) 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PUNTS FORTS I FEBLES 

Quins aspectes del vostre equipament faciliten que els i les joves facin ús actiu? (CITEU 

3)  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

 1  

  

 2  

  

 3  

  

Quins aspectes del vostre equipament dificulten que els i les joves facin ús actiu? (CI-

TEU 3)  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

 1  

  

 2  

  

 3  

  

Quins aspectes del vostre equipament faciliten que les entitats juvenils facin ús actiu? 

(CITEU 3)  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

 1  

  

 2  

  

 3  

  

Quins aspectes del vostre equipament dificulten que les entitats juvenils facin ús actiu? 

(CITEU 3)  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

 1  



 

 

 

  

 2  

  

 3  

  

OBSERVACIONS I COMENTARIS FINALS 

Si us plau, escrigui la seva resposta aquí: 

  

Li agrairíem que ens facilités les seves dades de contacte per si necessitem qualsevol 

aclariment.  

Si us plau, seleccioni totes les que corresponguin i afegeixi un comentari: 

 Nom i cognoms:  

  

 Càrrec:  

  

 A/e:  

  

 Telèfon:  

  

Moltes gràcies per la vostra col·laboració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Quins aspectes del vostre equipament faciliten que els i les joves facin ús actiu?  

Ubicació adient del centre                                                                                                                                                       
Programació adaptada a llurs inte-
ressos                                

Escolta activa de l'e-
quip del centre                                             

L'amplia i diversitat de propostes i 
activitats on participar-hi.                                                                                                                 

La proximitat al metro i ubicació ge-
ogràfica                          

La qualitat dels espais 
són versàtils amb mo-
biliari apilable o aba-
tible        

Programació  especialitzada i a la 
carta.                                                                                                                                        Flexibilitat                                                            

Atenció directa a les 
demandes. Personal 
especialitzat                          

Bon ambient i diferents recursos 
per aprofitar                                                                                                                                   

programem activitats responent a 
les seves propostes                    Internet                                                                         

no hipotecar els espais amb reser-
ves fixes. D'aquesta manera es 
dona cabuda a més grups de jo-
ves. Per experiència les col·lectius 
els hi és difícil mantenir els com-
promisos. 

Facilitar-los la autorganització i re-
cursos per a programar activitats 

l' òptima conservació 
de les infraestructures 
i la neteja correcte 
dels espais 

Musica                                                                                                                                                                            Associacionisme                                                         Espai de trobada                                                                 

l'horari ampli, tot i que al matí 
també seria convenient                                                                                                                        existència de dinamitzadors propers                                    

acollida per part de 
tots els membres, les 
instal·lacions són molt 
bones.       

La Sala Gran                                                                                                                                                                      La competència de la plantilla                                                                                                                          

la programació                                                                                                                                                                   el tracte                                                                                                                                                

Els tallers, monogràfics i activitats                                                                                                                                            La terrassa i el tennis taula.                                          
Els concerts i la musi-
ca                                                         

L’accessibilitat                                                                                                                                                                   Tracte personalitzat                                                    
L'interès perquè això 
passi                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Quins aspectes del vostre equipament dificulten que els i les joves facin ús actiu?  

Limitació d'espais del centre                                                                                                                                                                                                         
Limitació de nombre de sales 
disponibles, tot i la grandària de 
l'equipament                 

Últimament la presència policial de 
control sobre un perfil dels usuaris                                                             

Saturació dels espais                                                                          Projecció equipament per joves                                             
Recursos econòmics li-
mitats                                 

Accés i visibilitat de l'equipament                                                             distribució de l'espai                                                                                                              



 

 

 

Principalment el contrari del es-
mentat a l'apartat anterior                                     

Principalment el contrari del es-
mentat a l'apartat anterior                

Principalment el contrari 
del esmentat a l'apartat 
anterior 

Espai                                                                                           Espai                                                                      Espai                                                       
Alguns espais com la sala d'actes 
tenen un espai molt reduït i limi-
ten força la participació alguns preus d'alguns serveis.                                                                                                         
No hi ha metro, mala comunica-
ció                                                               Preus                                                                      Situació geogràfica                                       

la orografia                                                                                    el transport                                                               falta d'un espai bar                                        
la falta d'un servei de bar o espai 
d'oci clar                                                  

l'horari de no fer soroll més enllà de 
les 22 h                          

la endogàmia de les 
apropies entitats                      

Estar dintre d'un centre cívic amb 
població de totes les edats                                Poca visibilitat física                                                   

No poder fer intervenci-
ons d'apropiació de l'es-
pai         

            

Quins aspectes del vostre equipament faciliten que les entitats juvenils facin ús actiu?  
Programació adaptada a llurs in-
teressos                      Escolta activa de l'equip del centre                                                       Treball en xarxa                                                                               

Les facilitats i criteris de cessió 
d'espais a entitats       

El preus econòmics o gratuïts de 
cessió. L'horari d'obertura de l'e-
quipament              

La bona situació geogràfi-
ca i la proximitat al metro                                         

Recursos i eines especialitzats                                Flexibilitat                                                                               

Atenció directa a les de-
mandes. Personal especia-
litat                                         

poc espai físic al barri per les enti-
tats.                                                                                                                                                                                                              

La reducció de costos alhora de 
llogar espais com l'auditori 

La facilitació dels màxims recursos 
en quant a dotació tècnica d'espais 
com l'auditori 

Cessió d'espais per a la 
creació artística a cost ce-
ro, a canvi de 
col·laboracions 

Concerts                                                      Consultes                                                                                                                                                                                 
l'existència programa viver amb el 
suport tècnic            

la cessió d'espai i materials gratuï-
tament                                                                                                                                              

Treball en xarxa                                                                                                                                                                                                                                        

espais                                                        magatzems                                                                                  activitats conjuntes                                                                           

El fet de ser la Seu de les entitats.                         
Treballar en comissions per realit-
zar algunes activitats                                   

suport i recursos en gene-
ral                                                                   

La intenció per facilitar que això 
passi                    

Convocatòria oberta de taules de 
programació                                             

Programació d'activitats 
conjuntes                                                            

 

Quins aspectes del vostre equipament dificulten que les entitats juvenils facin ús actiu? ( 

Limitació d'espais del centre                                                                                                                                                                                           
Que hem de mantenir l'equilibri entre demandes de ciutat i 
territori per no desvirtuar l'equipament de vertebració territo-
rial i proximitat.                                                                            



 

Saturació dels espais                                                                                                                        Recursos econòmics                                 
Aspectes ad-
ministratius 

Accés i visibilitat de l'espai                                                                                                                                                                                           
Principalment la reivindicació de la gestió cívica dels equipa-
ments                                                                                                                                                   

Espai                                                                                                                                         Espai                                              Espai                   

mala connexió internet                                                                                                                       

dotació informàtica 
obsoleta a l'espai de 
vivers                         

Manca de recursos                                                                                                                                                                                                        

orografia                                                                                                                                                                                                                

manca d'espais i sales en certs moments de l'any.                                                                                                                                                                        

Poca disponibilitat d'espais lliures                                                                                                                                                                                     

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quins aspectes del vostre equipament faciliten que els i les joves facin ús actiu? 

 
Tenin espai per fer expo-
sicions i actuacions per a 
grups de petit format El centre és acollidor Estem dins d'uns jardins 
Està a un barri amb molts 
joves actius i tenim bona 
relació amb ells 

Fem activitats que els hi 
poden agradar tot i que no 
són específiques per ells Situació geográfica de l'equipament 

Espai de trobada propi 
per a adolescents de 12 a 
17 anys 

Oferta de tallers en coordi-
nació amb els educadors 
de l'Institut Cessió d'espais per a iniciatives del joves 

Espais 
Programació cultural per 
joves Cursos i tallers per joves 

Tenir una sala jove Disposar d'un servei de di- Fer ús de la cessió d'espais del centre cívic 



 

 

 

namització juvenil 

la bona ubicació geografi-
ca la receptivitat vers les propostes  

Cafeteria 
  és l'únic equipament cul-

tural del barri 
bona ubicació de l'equipa-
ment sala d'expressió corporal (dansa) 

accessibilitat  disponibilitat 

model gestió participativa ubicació del centre característica sociocultural del barri 
joves grans en especiali-
tat tèxtil: equipament amb 
espais acondicionats 

joves grans: programació 
interessant 

convivència amb el casal de joves i adoles-
cents: els adolescents son de tot l'equip i tots 
treballem per la convivència al centre cívic 

Bucs d'assaig musical Concerts gratuïts Proximitat transport públic 

Projecte emmarcat en la 
dinàmica del Convent. 

Molts joves han estat usua-
ris del Casal Infantil. Conti-
nuïtat. 

Bona ubicació geogràifca i espais adequats a 
les seves necessitats. 

Espai de proximitat Es troba just a un Institut Activitats dissenyades pel joves 

Assaig arts escèniques (sales grans) dansa, teatre... 

Espais d'assaig Concerts Aula multilmèdia 

Facilitat d'arribada 
Hi ha la figura d'un dinamit-
zador exclusiu Espai Multimèdia 

Espai de trobada Tallers Activitats 
programació motivadora 
per ells 

espais acollidors i bona 
ubicació del centre gratuitat de les activitats 

Espai adequat per a ado-
lescents 

Ubicació i accecibilitat del 
centre Bona comunicació en transport 

No tenim aquestes característiques.  
Gran varietat de tallers 
trimestrals Donem suport als joves artistes a través de Sant Andreu Contemporani 
disposar de sala de con-
certs disposar d'espai d'assaig disposar de sales d'ús lliure  

ubicació accessibilitat 
presència d'una entitat jove amb llarga trajectò-
ria 

Instal·lacions noves i 
atractives 

Bona comunicació de l'e-
quipament Bon equipament de material 

l'espai jove 
escoltem les seves deman-
des i els donem solucions hi ha sala d'actes equipada 

Llibertat d'ús de la sala 
d'estar (estudi) Premsa especialitzada TIC (wifi i aula multimèdia) 

 

 

 

Quins aspectes del vostre equipament dificulten que els i les joves facin ús actiu? 

Compartim equipament amb 
el casal d e gent gran L'ubicació del centre 

Estem a prop del casal de joves del 
Districte 

No hi ha programació específica 
No hi ha activitats específi-
ques per ells Els tallers culturals són de pagament 

No tenim espais de relació o altres  es-
pecífics per a joves 

no disposar de bucs d'assaig que sigui un espai generalista (centre cívic) 
No tenim espais insonorit-
zats. Dificultat per compagi-
nar espais ón joves desen-
volupen activitats com la 
música. 

Imatge del centre cívic entre els jo-
ves. Ens perceben com serveis so-
cials o Escola Adults (altres serveis 
que hi han dins del centre cívic) Mancança d'entitats juvenils al barri. 

Les obres del centre cívic 
(d'octubre a desembre del 
2013) 

La concentració d'activitats cap al 
vespre Manca de disseny decoratiu jove 



 

la no disponibilitat de salas  la limitacio d'horaris nocturns per activitats 

Proximitat del casal de joves 
compatibilitzar amb altres 
entitats i activitats 

noi hi ha bucs d'assaig ni sales in-
sonoritzades l'horari de tancament del centre 

desconeixement de la seva potencialitat 

falta d'espai limitació horaria 
incompatibilitat d'actes a l'exterior amb 
alguns veïns del voltant 

Joves grans: no tenim cap 
problema de participació 

adolescents i veien com li va al casal 
de joves: el fet de compartir equipa-
ment amb adults, nens petits i famí-
lies fa que no sentit el centre seu 

adolescents i veien com li va al casal 
de joves: l'edifici i el projecte hauria de 
proporcionar instal·lacions més apropi-
aades per les necessitats dels joves 

Manca wifi 
Tancament en cap de setmana (ex-
cepte dissabte tarda) Poc temps de funcionament del centre 

"Competència" del Casal 
Joves Palau Alòs No existeix espai físic permanent pels Joves 

Poc espai Uns pressupost més ampli Ampliació personal 

Alt ventall d'activitats generalistes (diversos públics) 

Horaris  Espais polivalents Dotació de personal  

No tenir dinamitzadora/or 
Saturació dels espais quan ens de-
manen quelcom 

No tenir sala multimèdia ni casal de 
joves o espai de joves  

Poques sales per a joves Hi ha altres activitats mentre els joves estan a l'equipament 

Falta bar Terrassa tancada infraestructura adient 
No és un espai específic de 
joves Diversitat de públic Activitats generalistes 
el fet de ser un espai com-
partit el fet de ser un espais sobresaturat d'activitats 
No hi ha referent concret jo-
ves (+16 anys) Servei de franja fins als 16 anys 
No hi ha cap programació específica per a ells i elles ja que a molt poca distància hi ha un centre especialit-
zat en joves.  
No son el nostre públic ob-
jectiu No programem activitats especificament per ells 

l'equipament no és d'ús ex-
clussiu de joves 

Els horaris d'obertura de l'equipa-
ment. 

el fet que l'edifici sigui considerat pa-
trimoni cultural impedeix certes ade-
quacions de les sales 

oferta variada d'altres equi-
paments adreçada a públic 
jove oferta propera d'altres equipaments manca un espai exclusiu per a joves 
La barreja d'edats dels usua-
ris/àries Falta d'espais específics 

Amplia demanda d'alguns espais com 
l'auditori 

horari de tancament, és avi-
at per a ells 

a la que van a l'Institut fan vida a 
bcn,  

no tenim transport nocturn que comu-
niqui bcn de Vallvidrera 

La situació geogràfica 
Molt ús de l'equipament per adults, 
gent gran i famílies  Dinamitzador propi i espai propi 

Quins aspectes del vostre equipament faciliten que les entitats juvenils facin ús actiu? 

 

Disponibilitat d'espais Oberts a noves propostes participatives 

Cedim espais gratuïtament per companyies d'arts escéniques  

disponibilitat d'espais 
 Cessió d'espais Cessió d'infraestructures El dinamisme de la ràdio 

la receptivitat vers les 
propostes la bona ubicació geografica 

bona relació amb les entitats juvenils 

servei de suport a la participació 

facilitats econòmiques 
en l'ús de l'espai flexibilitat horaria 

total predisposició per part dels tècnics en 
tirar endavant projectes de les entitats i 
grups de joves 

analitzat pel casal de joves 



 

 

 

Espais adequats 
Disponibilitat per part del 
centre Facilitat en la gestió 

Bona ubicació geogràifca i espais adequats a les seves necessitats. 
Assaig arts escèniques 
(sales grans) dansa, 
teatre... Trobades de grans col·lectius (per aforament de sala) 
Cessió d'espais per 
contraprestació Dotació tècnica Espai wifi 
Entrada gratuïta a les 
activitats programades.  

Predisposició a cedirles espais o infraestructura sempre que sigui possi-
ble. 

cessió espai magatzem despatx 

Gran oferta específica 
al territori 

Programació tradicional-
ment per a població en 
general 

Escasa resposta a l'oferta de tallers especí-
fics 

no tenim entitats juvenils fixes 
Ubicació i accecibilitat 
del centre Bona comunicació en transport 

Cap aspecte determinat. 

Estem oberts a propostes i col·laboracions 
tenir espais s'assaig 
equipats i condicionats 

Fer una programació es-
table Restar receptius a les seves propostes 

ubicació 
  

Múltiples espais poliva-
lents 

Predisposició de l'equip 
de gestió i les directius 
municipals 

Bona comunicació amb altres agents juve-
nils 

idem  
  Sales idònies per reu-

nions Recursos TIC 

 

 

 

 

 

 

Quins aspectes del vostre equipament dificulten que les entitats juvenils facin ús actiu? 

 
No som coneguts per part de 
les entitats de joves 

L'ubicació del cen-
tre Compartim el centre amb el casal de gent gran 

ídem anterior 
 Els espais són de lloguer si no 

tens un projecte de producció 
d'espectacle 

No poden tenir 
seu per la seva 
entitat 

La estructura de la sala d'actes, que no es poden reco-
llir per activitats amb un caire més jove 

sol.licituds d'horaris nocturns i fora de l'obertura habitual 

Mancança d'entitats juvenils al barri. 
La concentració d'activitats cap 
al vespre 

No disposar de 
bucs musicals No dispusar d'un centre específic per a joves 

la no disponibilitat de salas la limitació d'horairis nocturns per activitats 

escassa demanda per part d'aquestes entitats 
falta d'ún espai exclusiu per a 
les entitats 

falta d'espai al 
centre falta d'un dinamitzador/a exclusivament de joves 



 

analitzat pel casal de joves 

Ubicació en un extrem del barri 

Compatibilitzar 
amb altres de-
mandes d'espai Horari del centre 

Els espais no estan concebuts per tal que una entitat faci un ús permanent de l'equipament. 

Falta d'espai 
 Alt ventall d'activitats generalistes (diversos públics) 

Polivalents Horaris Poc espai 

Saturació espais horari tarda. 

falta espai soroll horaris 
Cessió d'espais i infraestructu-
ra de forma gratuïta Suport a iniciatives  

no tenim entitats juvenils fixes 

Espais adequats per a joves Incompatibles amb altres usos del centre 

No hi ha cap aspecte negatiu que perjudiqui les entitats joves específicament.  

No s'adrecen a nosaltres  

l'equipament no és d'ús ex-
clussiu de joves 

Els horaris d'ober-
tura de l'equipa-
ment. 

no disposar d'una sala exclussiva per a ells. qualsevol 
sala del centre cívic és polivalent i es comparteix amb 
altres ausuaris/es 

manca un espai exclusiu per a 
joves manca dinamitzador/a 
necessitats d'espais estables 
de trobada 

falta de magat-
zems horaris disponibilitat d'espais d'interès 

idem 
  Poques entitats juvenils al barri i ja amb espais propis 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observacions 

 

Tot just comencem a programar activitats per a joves i veiem que és molt difícil arribar a aquest 
col·lectiu. 
A la Barceloneta existeixen poques entitats de caire únicament juvenil. El que més ens trobem 
són grups informals que a vegades no tenen continuitat en la seva activitat i que la demanda al 
centre és ocasional. 
En el barri no hi ha cap entitat juvenil. Treballem, conjuntament amb altres serveis en poder capgi-
rar aquesta realitat, però actualment no existeix cap. Hi ha varies entitats que donen serveis a 
adolescents (casal infantil el vaixell, i COA Besòs) amb els que treballem en activitats conjuntes, 
però no son entitats autogestionades per joves. 
Cal destacar que no és un centre que tingui un públic juvenil. L'únic públic juvenil que fa ús de l'e-
quipament és per la cafeteria. És per aquest motiu que hi han moltes de les preguntes que no po-
den ser contestades. 
El nombre de m2 de l'equipament és en 3 pisos. La suma de la superfície dels 3 pisos dóna els 



 

 

 

802.60 m2 

Fins ara el centre cívic no ha estat un lloc de referència per als joves i entitats juvenisl del barri. El 
2013 hem començat a organitzar cursos específics per a joves però està costant molt tirar-ho en-
davant. El 2013 també hem començat a participar en activitats conjuntes amb els centres cívics 
del districte com l'Amplificat que creiem de ajudarà a que els joves comencin a tenir el centre com 
a referent 
Normalment són grups de joves no constituits en associació ni entitat qui sol·licita espais per as-
saig i activitats.Al darrer anys s'ha constituit al barri una nova entitat juvenil amb la que el centre 
cívic manté contacte i està obert per a la realització d'activitats conjuntes o de suport. 
Recordeu que a la Casa Sagnier estem compartint edifici i som persones del mateix equip: el cen-
tre cívic que inclou un projecte d'infància (casal infantil i projecte familiar zero-tres anys)el casal 
de joves casa sagnier i el punt d'informació de joves del Districte de Sarrià-Sant Gervasi. Des del 
2007 que vem iniciar el projecte intentem treballar el màxim possible de manera coordinada ofe-
rint activitats compatibles amb la realitat de l'edifici i de les necessitats del territori, sempre oberts 
a les iniciatives i oportunitats que ens arriben. També programem cada vegada més, activitats 
conjuntes entre diferents serveis, sobre tot amb el PIJ. Pensem que, junt amb els usuaris/ras, es-
tem aconseguint un bon model de convivència intergeneracional. Aquesta situació de convivència 
és molt enriquidora pera nosaltres, com professionals i pels joves/adolescents 
La Coordinadora d'activitats de grups de Rock La Sedeta té els seu local d'assaig a sota de l'amfi-
teatre de la pla. Actualment estan tancats perquè s'han de fer nous. En els bucs fan els talers de 
música i assajos musicals. Els cicles de concerts de música que organitzen éls fan al bar del Cen-
tre cívic La Sedeta.     
Tenim tres despatxos destinats a suport entitats i Sambao és l'única entitat de territori jove amb 
residència. 

No tenim aquest públic, és mes infantil que juvenil al tenir la Ludoteca al mateix equipament. 
Tenim un centre municipal de joves al mateix barri, aspecte que fa que no dificultem l'ús del cen-
tre als joves perquè no ens limitem a cap franja d'edat, però tampoc hi ha cap facilitat ja que tenen 
aquest centre tan proper.   
El centre de joves del barri és el Centre Garcilaso.  
Respecte a les preguntes anteriors, en el nostre cas potser no és una qüestió de punts febles i 
forts. Es tracta més bé del fet que el nostre centre té un target, des de sempre, de públic de gent 
més gran. Així com d'altres centres poden estar enfocats, en canvi, a un públic més infantil o ju-
venil. Com a centre, estem oberts a les entitats juvenils, però no s'adrecen a nosaltres, perquè 
treballem en una altra direcció. Totes les nostres activitats, exceptuant les que fem per infants, 
son per gent de més de 18 anys. 
no es un equipament per a joves a l'ambit els considerem com a uns usuaris més. 
hi ha diferents entitats que realitzen tallers i activitats per a joves i nosaltres com a equipament 
son els receptors de la petició per gestionar l'ús d'espai. 

 

 

 

 

 

 


