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II. MARC NORMATIU
El Pla Local de Joventut és la metodologia que permet respondre
millor a les necessitats dels i de les joves del municipi. Vertebra totes les accions municipals vers aquest col·lectiu i recull la transversalitat de les polítiques locals en aquesta matèria. Una de les característiques principals d’un pla de joventut és la incorporació en
el seu disseny i seguiment els joves del municipi tal com recull la
Llei de polítiques de joventut 33/2010 del Parlament de Catalunya:

desenvolupar polítiques de joventut amb voluntat transformadora
i emancipadora. Seguint aquestes eines, l’Ajuntament de Rubí es
proposa l’elaboració del seu Pla Local de Joventut per tal de donar resposta a les necessitats i les potencialitats de les persones
joves del municipi i coordinar les mesures locals amb impacte
sobre la joventut de la ciutat.

Definició de Pla Local de Joventut:

Llei de polítiques de Joventut (LPJ) Article 6. Principis d’actuació:
e) La participació. L’actuació administrativa en matèria de joventut ha de construir una cultura participativa i facilitar que
les persones joves, en els diferents àmbits socials, es puguin
vincular als processos de presa de decisions i a les entitats
juvenils i formar-ne part.
f) La corresponsabilitat. L’actuació administrativa en matèria
de joventut ha de cedir capacitat de decisió i gestió sobre els
afers públics i potenciar la corresponsabilitat en el seu exercici. Els i les joves han de poder participar en les polítiques
públiques, per sí mateixos o per mitjà d’entitats, per prendre
part en el disseny de les polítiques socials destinades a les
persones joves.
El Servei de Joventut (actualment inclòs dins de l’Àmbit de Ciutadania i Drets Civils) de l’Ajuntament de Rubí s’ha regit en els
darrers anys pel Pla Local de Joventut 2012-2016. Aquest document ha estat un instrument d’utilitat ja que ha marcat una línia
de treball no només per als serveis oferts des de Joventut, sinó
també com a referència per al treball transversal municipal en
relació amb activitats on participessin joves. Un cop exhaurit el
període del fins ara vigent Pla de Joventut de Rubí, és el moment de dissenyar un nou pla local de joventut (PLJ) que indiqui
les línies generals i les accions concretes a seguir en matèria de
joventut al municipi i que integri una diagnosi acurada i comparada del col·lectiu jove de Rubí.
En relació amb el context, cal esmentar que aquest nou Pla Local de Joventut s’emmarcarà en un moment on les polítiques de
joventut compten amb un alt suport institucional, degut a l’aprovació de l’Acord de Govern, GOV/130/2014, de 30 de setembre,
pel qual s’aprova el Pla d’actuació de polítiques de joventut de la
Generalitat de Catalunya: Horitzó 2016. D’altra banda, la Generalitat de Catalunya indica, mitjançant el Pla Nacional de Joventut de
Catalunya (PNJCat) 2020, els principals reptes de les polítiques
de joventut vers les persones joves i un desplegament territorial
directament vinculat al món local i al moviment juvenil organitzat.
Tots aquests documents tenen com a objectiu establir un marc on
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El Pla Local és l’eina de treball que ens ha de permetre fer polítiques integrals de joventut des de la proximitat del nostre municipi. És un instrument que ha
de respondre a les circumstàncies pròpies de cada
realitat, pel que representa el marc estratègic que
dona cobertura i sentit a les polítiques de joventut.
GUIA PLJ. ELEMENTS DECISORIS.
Diputació de Barcelona.

Les polítiques de joventut de la ciutat s’impulsen des de l’equip de
Joventut (Rubí Jove) i s’orienten a aquelles persones joves dels 15
fins als 29 anys, tot i que també es realitzen actuacions dirigides
a menors, a partir dels 12 anys ja que és l’edat d’entrada a l’etapa
lectiva de la secundària obligatòria.
L’espai de referència de Joventut és l’Espai Jove Torre Bassas.
La diagnosi del Pla Local de Joventut de Rubí 2018-2021 ha estat
elaborada partint de les recomanacions metodològiques recollides a la Guia per elaborar la diagnosi del pla local de joventut1 de
l’Agència Catalana de la Joventut de la Generalitat de Catalunya i
s’han tingut com a referència, a l’hora de dotar de contingut aquest
document, els diferents «reptes», assimilables a àmbits de treball,
que recull el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 20202.
Aquesta alineació metodològica i d’enfocament permet al PLJ de
Rubí 2018-2021 ser comparable i contrastable amb les diferents
fonts d’informació i indicadors emprats per les diferents polítiques
de joventut d’abast supramunicipal i les diferents iniciatives i projectes d’àmbit català que tinguin com a objecte d’estudi les polítiques públiques en l’ampli i divers àmbit de la joventut.

1
2

Guia per elaborar la diagnosi del pla local de joventut. Juliol de 2011
PLA NACIONAL DE JOVENTUT DE CATALUNYA 2020
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III. METODOLOGIA I FASES DEL PLA
El PLJ s’estructura en 3 fases o parts diferenciades, tant per la
metodologia de treball com per la seva finalitat. A continuació, es
descriuen cada una de les fases:

en l’àmbit de les polítiques públiques de joventut de Rubí identificades en altres diagnosis estratègiques elaborades per l’Ajuntament, com ara:
• Enquesta de salut de Rubí
• Enquesta de barris de Rubí
• Diagnosi del Pla d’Infància de Rubí.

FASE D’EVALUACIÓ
I DIAGNOSI

• Sessió avaluació
anterior Pla
• Entrevistes clau
• Recull de dades
sociodempgràfiques

FASE PROPOSITIVA

FASE CONCLUSIONS

• Sessions participatives amb
joves per edats i
entitats.
• Recull propostes
xarxes socials

• Feedback participació
• Redacció del
document final

Fase d’avaluació del pla anterior i diagnosi
La fase d’avaluació i diagnosi consta de tres elements clau. Un primer element és la diagnosi sociodemogràfica dels joves de Rubí.
En segon lloc, la detecció de necessitats i potencialitats en l’àmbit
de les polítiques públiques de joventut de Rubí identificades a altres diagnosis estratègiques, la detecció de necessitats i potencialitats dels joves a través del procés participatiu de juny de 2017 i,
per acabar i en tercer lloc, l’obtenció de la perspectiva en matèria
d’evolució de polítiques de joventut per part dels principals agents
implicats en l’anterior PLJ 2012-2016.
En el marc de l’anàlisi sociodemogràfica de Rubí (territorialitzada
per barris) ha tingut en compte:
• L’evolució demogràfica del col·lectiu jove i les característiques
principals (sexe, edat i nacionalitat).
• Una anàlisi del mercat de treball enfocat en l’atur registrat i la
contractació.
• Una anàlisi de les característiques de matrícula dels estudis de
nivell secundari disponibles a Rubí (ESO, Batxillerat, CFGM i
CFGS).
L’objectiu d’aquest recull d’informació i elaboració d’indicadors ha
estat el d’obtenir una «foto» de la realitat dels joves de Rubí, que
posteriorment s’ha contrastat amb altres àmbits territorials de referència, com són la província de Barcelona, la comarca del Vallès
Occidental, Catalunya o l’AMB3, per objectivar aquesta realitat.
El segon component és la detecció de necessitats i potencialitats

El tercer component, desenvolupat a partir d’una jornada de treball, obté la perspectiva dels agents implicats en el PLJ 2012-2016
sobre l’evolució de les principals polítiques de joventut emmarcades en l’anterior PLJ de Rubí per tal d’avaluar el grau d’acompliment de les mesures que s’hi van proposar. També s’han dut
a terme en aquest marc 15 entrevistes en profunditat elaborades
dins del del PLJ de Rubí a responsables polítics i tècnics de serveis municipals i entitats de la ciutat a partir d’un guió d’entrevista
semiestructurat igual per a tots els entrevistats4.
Els resultats de la diagnosi van ser contrastats conjuntament amb
joves de Rubí en una sessió de treball específica celebrada el dijous 23 de març de 2017.
El dia 3 de juny va tenir lloc una jornada participativa en què una
seixantena de joves va treballar durant un matí per definir, tenint
en compte els eixos del pla, quines eren les seves inquietuds, necessitats i potencialitats com a ciutadans rubinencs.

Fase propositiva
La fase propositiva defineix els eixos, objectius, programes i actuacions a desenvolupar. En aquesta fase es recullen les PROPOSTES realitzades de forma participativa, mitjançant metodologies
de consens, de tots els agents implicats en les polítiques de joventut. Tal com proposa l’Agencia Catalana de la Joventut, s’ha
conformat un grup motor per tal d’incorporar la gent jove en el
procés des de l’inici fins al final. És un grup de treball reduït format
per joves que participen activament i regularment en tot el procés
de diagnosi. El grup motor assumeix la corresponsabilitat i acompanya en la dinamització del procés participatiu.
A través de la valoració de les informacions obtingudes i de les
conclusions de la Fase d’avaluació i diagnosi, es proposen 5 àmbits d’actuació prioritaris per tal d’iniciar la fase propositiva del PLJ
a través d’un procés participatiu liderat per l’Ajuntament de Rubí i

Segons la disponibilitat de dades, s’han emprat uns o altres nivells
territorials de referència.
4
La llista de persones entrevistades i el guió emprat es pot consultat
a l’annex del document.
3
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format pel col·lectiu jove del municipi. Aquest procés té l’objectiu
de marcar el rumb de les properes actuacions en l’àmbit de les
polítiques locals de joventut de Rubí.
Els 5 àmbits prioritaris són:
1- Salut i esports
2- Cultura, oci i creativitat
3- Emancipació: educació, ocupació i habitatge
4- Associacionisme i participació
5- Espai públic, ciutat i convivència
A la jornada participativa que es va celebrar el dissabte 3 juny. Hi
van participar un total de 60 joves del municipi. Aquests joves van
definir i prioritzar les accions que des del PLJ de Rubí s’han de dur
a terme en l’horitzó temporal 2017-2020.

Fase de conclusions
El treball principal d’aquesta fase tracta de, a partir de les principals dades extretes de la diagnosi, detectar aquelles necessitats
o potencialitats que no tenen resposta per part de l’administració i
intentar crear accions o reformular accions antigues que s’adeqüin
a les demandes actuals. No totes les accions incloses al Pla Local
de Joventut seran realitzades per l’equip de treballadors de RubiJove. Es tracta també en aquest moment de treballar transversalment amb companys d’altres àrees i serveis municipals.
Un cop consensuades les accions o mesures, es passa a redactar
el document final del PLJ articulant per eixos, programes i prioritats les polítiques públiques municipals de joventut i les mesures
concretes vinculades. També s’estableixen en aquesta fase indicadors de seguiment d’aquestes accions o mesures. A la fase de
conclusions, es fa públic el document que s’ha d’aprovar en el
Ple municipal i s’acorden els mecanismes de seguiment i d’execució del pla. Els processos participatius sempre requereixen un
esforç per mantenir la comunicació, la transparència i el feedback
de les conclusions que es recullen; en aquest sentit, és important
en aquesta fase realitzar una retroacció (feedback) a les persones
i col·lectius participants del procés.
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IV. DIAGNOSI DEL PLA
LOCAL DE JOVENTUT

Demografia i estructura de la població

La diagnosi és una part fonamental del Pla Local de Joventut, ja
que identifica el punt de partida, ens aproxima a la realitat juvenil
de la ciutat i a la situació objectiva en la qual s’ha d’intervenir.

La població de Rubí ha crescut significativament entre el període
2000-2017. Durant aquest període la població total ha passat de
58.646 a 76.639 habitants, el que significa un increment de l’absolut de 17.993 ciutadans/es i un increment relatiu del 30 % en 17
anys.

La diagnosi recull l’anàlisi de les dades sociodemogràfiques, on
es detallen informacions quantitatives sobre la població jove de
Rubí. També, altres informacions identificades en diversos plans
estratègics municipals, amb dades interessants sobre els joves
en àrees de salut i plans territorials. Com una part important de
la diagnosi s’aprofundeix en la visió dels serveis tècnics municipals que treballen de manera transversal amb Joventut. I per
acabar, la diagnosi es tanca amb la mirada clau dels mateixos
joves de Rubí, recollida en la sessió participativa organitzada a
aquest efecte.

El ritme de creixement, però, es força diferent segons en quin
període s’observi. Entre els anys 2002 i 2003, s’observen els increments més intensos de tot el període amb un creixement interanual de més de 2.000 habitants. A partir de 2003, s’inicia una
reducció variable en els ritmes de creixement demogràfics, i a
partir de l’any 2010 es donen increments de població interanuals
molt lleus que mai superen l’1 %. En tot cas, totes les evolucions
de població tenen signe positiu. Aquesta evolució positiva propicia que, al 2017, Rubí tingui la xifra més elevada d’habitants
mai registrada per la ciutat.

Anàlisi sociodemogràfica dels joves de Rubí

Taula 1: Evolució de la població total de Rubí.
2000-2017

Aquest apartat té l’objectiu de descriure les principals característiques de la població rubinenca fent especial atenció a la població jove i tenint en compte les principals evolucions d’indicadors.
Les dimensions que s’abordaran seran tres:
1) Evolució demogràfica i en especial de la població jove
En aquest apartat s’han emprat dades del Padró Municipal
i Cens de Població extretes de la web de l’INE, Idescat i dades de l’Observatori de la Ciutat de Rubí.
2) Mercat de treball i teixit productiu de Rubí
En aquest apartat s’han emprat dades procedents de l’INSS
i de l’Observatori de Treball i Model productiu de la Generalitat de Catalunya.
3) Característiques de la matrícula d’educació
secundària de Rubí
En aquest apartat s’han emprat dades procedents de les
estadístiques del Departament d’Ensenyament i d’usos del
català procedents de l’Idescat.
Rubí és un municipi mil·lenari de Catalunya, situat a la comarca
del Vallès Occidental. Està situat a la vall de la riera de Rubí, i
limita al nord amb Terrassa i Sant Quirze del Vallès; a l’oest, amb
Ullastrell; a l’est, amb Sant Cugat del Vallès, i al sud, amb Castellbisbal. És la quarta ciutat del Vallès Occidental en població,
després de les dues cocapitals (Sabadell i Terrassa) i Sant Cugat,
amb uns 76.000 habitants. Rubí està distribuït en 23 barris.

ANY

2005

2006

2007

2000

58.646

-

-

2001

60.303

1.657

2,83 %

2002

62.638

2.335

3,87 %

2003

64.848

2.210

3,53 %

2004

66.425

1.577

2,43 %

2005

68.102

1.677

2,52 %

2006

70.006

1.904

2,80 %

2007

70.494

488

0,70 %

2008

71.927

1.433

2,03 %

2009

72.987

1.060

1,47 %

2010

73.591

604

0,83 %

2011

73.979

388

0,53 %

2012

74.484

505

0,68 %

2013

74.624

140

0,19 %

2014

75.095

471

0,63 %

2015

75.417

322

0,43 %

2016

76.031

614

0,81 %

2017

76.639

608

0,80 %

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’Observatori de
la Ciutat de Rubí i dades de l’INE.
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77.000

4,5%

75.000

4,0%

73.000

3,5%

71.000

3,0%

69.000

2,5%

67.000

2,0%

65.000

1,5%

63.000

1,0%

59.000

0,5%

57.000

0,0%

2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2003
2002
2001

61.000

Població

Evolució (%) interanual

Població total

Gràfic 1: Evolució població de Rubí (N i %).
2000-2017

Evolució(%)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’Observatori de
la Ciutat de Rubí i dades de l’INE.

de població jove es donen precisament entre 2007 i 2011, anys
molt intensos en termes d’afectació per la crisis econòmica i
d’ocupació. En aquest sentit, molt probablement un cert volum
de joves que vivien a Rubí per motius laborals va emigrar del
poble degut a la destrucció del seu lloc de treball o per expectatives de millora en un altre ciutat/entorn.
> D’altra banda, si observem l’evolució de la piràmide de població, l’increment de població de Rubí s’ha donat principalment
per l’arribada de persones majors de 35 anys, especialment
població entre 35 i 49 anys.
> S’identifica una sortida de població estrangera que va arribar
en temps de bonança econòmica a la ciutat.

Taula 2: Evolució de la població jove de Rubí
(15-29 anys). 2000-2017
ANY

2005

2006

2007

2000

14.994

-

25,6

2001

15.207

213

25,2

2002

15.613

406

24,9

2003

15.904

291

24,5

2004

15.885

-19

23,9

2005

15.754

-131

23,1

Les reduccions de població jove més importants es donen entre
els anys 2007-2011, període coincident amb els anys més durs de
crisi econòmica. Val a dir que als anys 2016 i 2017 l’evolució de
població jove ha estat positiva, situació que no es donava des de
l’any 2003.

2006

15.598

-156

22,3

2007

14.778

-820

21,0

2008

14.365

-413

20,0

2009

14.049

-316

19,2

Alguns factors que poden haver contribuït a la reducció de població jove de Rubí poden ser:

2010

13.381

-668

18,2

2011

12.736

-645

17,2

2012

12.280

-456

16,5

2013

11.615

-665

15,6

2014

11.506

-109

15,3

2015

11.444

-62

15,2

2016

11.648

204

15,3

2017

11.751

103

15,3

Aquesta evolució de la població total de Rubí contrasta amb la
registrada per la població jove (Taula 2), en què s’observa una
reducció del pes de la població de 15 a 29 anys, que passa de
15.966 efectius l’any 2000 a 11.751 efectius el 2017, és a dir, una
reducció total de 4.200 joves. Els joves passen de representar el
25,6 % de la població l’any 2000 a el 15,3 % el 2017.

> Estructura demogràfica de la població: a la piràmide de població (Gràfic 4) de Rubí s’observa com el grup de població majoritària al 2000 era la població jove (15-29 anys); actualment, es
troba en la franja de població adulta. Al mateix temps s’observa
com aquest conjunt de població, un cop adulta, ha registrat
baixos nivells de fecunditat, fet que ha generat una base de la
piràmide (edats més joves) més estreta.
> A banda del component lligat a l’estructura demogràfica, molt
possiblement la crisi econòmica ha tingut també un fort impacte en la disminució de la població jove, ja que com es pot observar tant a la Taula 2 i Gràfic 1, les disminucions més intenses
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’Observatori de
la Ciutat de Rubí i dades de l’INE.
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Gràfic 2: Evolució absoluta i del pes de la població
jove a Rubí (15-29 anys). 2000-2017

Relatiu

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal extretes
de la pàgina web de l’INE.

Gràfic 3: Evolució de població any a any de la
població jove de Rubí 2013-2017

Gràfic 4: Piràmide de població de Rubí 2000-2017
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’Observatori de
la Ciutat de Rubí i dades de l’INE.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’Observatori de
la Ciutat de Rubí i dades de l’INE.

El Gràfic 3 mostra les evolucions absolutes de la població jove
per a cada edat concreta (edat any a anys) durant el període
2013-2017. Segons la informació recollida al gràfic, es pot observar que la reducció de la població jove s’ha donat principalment
per la reducció del col·lectiu de població entre 22 i 29 anys, ja
que a l’inici del període es registraven més efectius que en l’actualitat. Per contra, s’observa que el nombre de joves entre 15 i 21
anys augmenta el seu volum. Aquest fet assenyala dues tendències diferenciades dintre del mateix col·lectiu jove: les edats més
joves del col·lectiu es troben en creixement, mentre que les més
adultes s’han vist reduïdes en diferents intensitats.
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Evolució de la població jove
L’evolució negativa del volum de població jove observada a Rubí
s’observa també a altres àmbits territorials de referència com són
el cas del la província de Barcelona i el conjunt de Catalunya,
àmbits territorials que han vist com el volum de joves s’ha reduït
respectivament entre el 2001 i 2017.
La població jove de Rubí a 2001 registrava un pes més important
que en el cas de Barcelona i Catalunya, un 25,2 % enfront d’un
20,6 % i un 22,1 % respectivament, i en l’actualitat el pes de la
població jove als tres àmbits territoris es gairebé idèntic, prop del
15 %, amb la qual cosa el pes de la població jove actualment es
troba alineat amb el conjunt dels territoris de referència, però el
descens del col·lectiu jove ha estat més intens a Rubí si es té en
compte tot el període.

Taula 3: Comparació del pes i de l’evolució de la
població jove. Rubí, Barcelona i Catalunya
Àmbit Territorial

% Pobl. jove 2001

% Pobl. jove 2016/175

Rubí

25,2 %

15,3 %

Prov. Barcelona

20,6 %

15,0 %

Catalunya

22,1 %

15,0 %

Font: Elaboració pròpia a partir de dades cedides per l’Observatori de
la Ciutat de Rubí i dades de l’INE.

A banda del l’estructura demogràfica de la població de Rubí, hi
ha altres elements que tenen un paper important en l’evolució de
la població jove, com ara el moviment de població jove envers
la ciutat i cap a fora de la ciutat. La Taula 4 recull l’origen i la
destinació dels moviments dels joves de Rubí. En aquest càlcul
s’han tingut en compte les altes i baixes padronals d’entre 2013
i 2017 causades per canvi de municipi o país de residència. En
aquesta taula es recullen els 10 destins i orígens amb més moviments associats a municipis o països. Aquestes dades apunten
que existeix una dinàmica de moviments demogràfics de joves
a la comarca del Vallès Occidental ja que, deixant de banda Barcelona ciutat, els principals orígens i destins dels moviments
migratoris dels joves de Rubí són municipis de la comarca del
Vallès Occidental i en especial els municipis veïns de Terrassa,
Sant Cugat del Vallès i també Sabadell.
La ciutat de Barcelona és la principal procedència dels joves que
arriben a Rubí en un 12,8 % dels casos, i alhora la destinació del
15 % dels joves que deixen Rubí.
5

La dada per a Rubí es de l’any 2017, mentre que per a Catalunya i Barcelona és del
2016, ja que per a aquests dos darreres contextos territorials aquesta és la dada
més actualitzada disponible.
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En termes de països, s’identifica un percentatge de l’1,6 % de joves de Rubí que va sortir cap a l’Equador, el que probablement
assenyala un retorn al país d’origen del jove o la seva família.
També s’observa com de les 10 procedències de joves amb més
moviments s’identifiquen 3 països: el Marroc, l’Equador i Hondures. Aquests moviments assenyalen que joves d’aquestes procedències arriben a Espanya en un primer moment, per establir-se
a la ciutat de Rubí, bé per procediments de reagrupament familiar
o bé per processos d’emigració.

Taula 4: Origen i destí dels moviments
de joves de Rubí 2013-2017
Municipi / País
Procedència

%
Sobre
total
ALTES

Municipi / País Destí

%
Sobre
total
BAIXES

BARCELONA

12,8 %

TERRASSA

15,5 %

SANT CUGAT DEL VALLÈS

9,7 %

BARCELONA

14,9 %

TERRASSA

9,7 %

SANT CUGAT DEL VALLÈS

7,2 %

SABADELL

3,0 %

SABADELL

4,1 %

HOSPITALET DE LLOBREGAT

2,9 %

HOSPITALET DE LLOBREGAT

2,5 %

MARROC

2,8 %

EQUADOR

1,6 %

CERDANYOLA DEL VALLÈS

1,8 %

BADALONA

1,5 %

EQUADOR

1,3 %

CERDANYOLA DEL
VALLÈS

1,5 %

HONDURES

1,3 %

MADRID

1,3 %

SANTA COLOMA
DE GRAMENET

1,3 %

SANTA COLOMA
DE GRAMENET

1,3 %

TOTAL

46,6 %

TOTAL

51,3 %

Font: Elaboració pròpia a partir d’Open data Rubí.
Nota: En vermell s’hi identifiquen els països.
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Població jove estrangera
La població jove estrangera de Rubí ( joves de nacionalitat estrangera d’entre 15 i 29 anys) ascendeix el 2017 a 1.752 individus,
fet significa un percentatge total del 15 % de la població jove de
la ciutat.

Taula 5: Nacionalitat dels joves estrangers
(15-29 anys) de Rubí per sexe. 2017.
Regió

Dones

Homes

Total

% Sobre la
població
jove estrangera

Amèrica C i S

405

339

744

42,47%

Magrib

256

219

475

27,11%

Àsia i Oceania

91

107

198

11,30%

Europa 27

91

94

185

10,56%

Àfrica
Subsahariana

36

52

88

5,02%

Resta Europa

31

22

53

3,03%

Amèrica N.

4

1

5

0,29%

No ubicats

2

2

4

0,23%

Total

22,1 %

22,1 %

22,1 %

22,1 %

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori
de la Ciutat de Rubí.

Entre el col·lectiu de joves estrangers rubinencs, els procedents
d’Amèrica del Sud són els que presenten un pes més elevat, un
42,5 %, seguit del col·lectiu de joves procedents del Magrib, que
signifiquen en 27,11 % del total del col·lectiu. Aquests dos orígens
representen conjuntament gairebé el 70 % dels joves estrangers
empadronats a Rubí. Entre el 30 % restant predominen les nacionalitats asiàtiques i les procedents d’UE27.

Gràfic 5: Distribució per sexe joves estrangers.
Rubí 2017.
100%
20%
41,5%

75%

45,6%

46,1%

50,8%

54%

49,2%

46%

59,1%

47,7%

50%
80%
25%

58,5%

54,4%

53,9%

Amèrica
CiS

Magreb Europa 27

52,3%
40,9%

0%
Amèrica N.

Resta
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Dones

Àsia i
Àfrica
Total
Oceania Subsahariana
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori de la Ciutat
de Rubí.
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La xifra de dones joves de nacionalitat estrangera és lleugerament
inferior a la dels homes. El col·lectiu femení és majoria entre els
orígens d’Amèrica del Nord i resta d’Europa (Europa no UE27).
Les dades d’homes i de dones joves amb nacionalitats d’Amèrica
Central i Sud i el Magrib, Europa 27 i Àsia són molt similars. Les
nacionalitats de l’Àfrica Subsahariana és l’únic cas on predominen
els homes.

Taula 6: Pes dels joves estrangers i evolució.
Rubí. 2017
Edats

Estrangers
(N) 2010

Estrangers
(N) 2017

Evolució
(N)

Pes sobre
la població
(%) 2017

15-29

2.951

1.752

-1.192

14,90 %

15-64

10.225

6.833

-3.392

12,97 %

A la Taula 7 es pot observar el pes demogràfic de cadascun dels
23 barris que conformen el territori de Rubí. Una primera característica és l’elevada heterogeneïtat pel que fa al pes demogràfic
dels diferents barris.
El 40 % de la població de Rubí resideix a 3 dels 23 barris, aquests
3 barris són la Zona Nord, Centre i Can Oriol, amb una població
respectivament de 12.070, 10.657 i 7.598. Aquestes dades de
població contrasten amb els barris amb menys pes demogràfic de
Rubí, amb una població d’entre 600 i 400 habitants, la Plana del
Castell i Can Ximelis respectivament.

Taula 7: Població total de Rubí (N) i pes
demogràfic (%) dels barris de Rubí. 2017
Barri

N

%
16,2 %

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal extretes
de la pàgina web de l’Idescat i a partir de dades de l’Observatori de la
Ciutat.

Zona Nord

12.070

Centre

10.657

14,3 %

Ca n'Oriol

7.598

10,2 %

En termes d’evolució demogràfica entre els joves estrangers, com
en el cas del conjunt de joves de Rubí, també s’observa una reducció important. El volum de joves estrangers de Rubí s’ha reduït en
un terç entre els anys 2010 i 2017.

Mercat

5.824

7,8 %

Progrés - Rubí 2000

5.355

7,2 %

Les Torres

4.224

5,7 %

Can Fatjó

3.902

5,2 %

Plana Can Bertran

3.475

4,7 %

Ca n'Alzamora

3.460

4,6 %

Castellnou - Can Mir

3.178

4,3 %

Sant Jordi Park

1.857

2,5 %

25 de Setembre

1.796

2,4 %

Sant Muç

1.676

2,2 %

Sector Z

1.529

2,0 %

Els Avets

1.342

1,8 %

Can Barceló – Vallès Park

1.201

1,6 %

Can Serrafossà - La Perla

1.173

1,6 %

Can Rosés

1.041

1,4 %

Can Solà

854

1,1 %

El Pinar

693

0,9 %

Can Vallhonrat

642

0,9 %

Plana del Castell

638

0,9 %

Can Ximelis

400

0,5 %

A la Taula 6 també s’observa com el pes dels estrangers és més
significatiu entre la població jove (14,9 %) que entre el conjunt de la
població activa de Rubí (12,97 %), fet que assenyala una presència
més elevada d’estrangers entre els joves que entre el conjunt de
població activa de Rubí.
Les causes de la reducció del nombre de joves amb nacionalitat
estrangera poden obeir a diferents factors, com ara el fet que processos de regularització (obtenció de la nacionalitat espanyola),
emigració de Rubí a altres municipis/ciutats per causes econòmiques o bé perquè els fluxos de migració de població estrangera
han variat i tenen altres dinàmiques per tal d’assentar-se en altres
territoris. La disminució de població estrangera, però, no es localitza únicament entre la població jove, ja que en el conjunt de
població activa també s’observa una reducció de 3.392 ciutadans/nes de nacionalitat estrangera en un període de 7 anys, fet
que reforça una emigració de Rubí a altres territoris per causes
econòmiques/laborals.

Anàlisi de la població jove per barris
La ciutat de Rubí esta conformada per 23 barris de diversa mida
i pes demogràfic, detallats a continuació. Aquest nivell d’anàlisi
territorial assenyala diferents contextos i dades per tal d’orientar
i aportar informació rellevant per a les polítiques de joventut i les
accions concretes derivades.
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No ubicats
Total

39

0,1 %

74.624

100 %

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori
de la Ciutat de Rubí.
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Taula 8: Població jove (15-29) de Rubí per barri i evolució. Anys 2013 i 2017
Joves 2013

Joves 2017

Distribució joves
2017 als barris

Variació N
2013-2017

Variació %

25 de Setembre

263

302

2,6 %

39

14,8 %

Ca n'Alzamora

464

548

4,7 %

84

18,1 %

1.229

1.208

10,3 %

-21

-1,7 %

Can Barceló - Vallespark

159

211

1,8 %

52

32,7 %

Can Fatjó

673

593

5,0 %

-80

-11,9 %

Can Roses

166

182

1,5 %

16

9,6 %

Can Serrafossa - La Perla

177

178

1,5 %

1

0,6 %

Can Sola

114

136

1,2 %

22

19,3 %

Can Vallhonorat

101

93

0,8 %

-8

-7,9 %

Can Ximelis

61

78

0,7 %

17

27,9 %

462

471

4,0 %

9

1,9 %

Centre

1.708

1.729

14,7 %

21

1,2 %

El Pinar

127

122

1,0 %

-5

-3,9 %

Els Avets

230

210

1,8 %

-20

-8,7 %

Les Torres

704

703

6,0 %

-1

-0,1 %

Mercat

960

889

7,6 %

-71

-7,4 %

4

4

0,0 %

0

0,0 %

548

580

4,9 %

32

5,8 %

Plana del Castell

77

87

0,7 %

10

13,0 %

Progrés - Rubí 2000

821

850

7,2 %

29

3,5 %

Sant Jordi Park

236

296

2,5 %

60

25,4 %

Sant Muç

234

255

2,2 %

21

9,0 %

Sector Z

193

204

1,7 %

11

5,7 %

Zona Nord

1.904

1.822

15,5 %

-82

-4,3 %

Total

11.615

11.751

100,0%

136

1,2 %

Barri

Ca n'Oriol

Castellnou - Can Mir

No ubicats
Plana Can Bertran

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori de la Ciutat de Rubí.

Nota: En groc es maquen les evolucions de població
jove positiva, i en vermell, les negatives.

El 40 % dels joves de Rubí resideix a 3 barris, que són Ca N’Oriol,
Centre i Zona Nord. Aquest 3 barris coincideixen amb els més poblats de la ciutat. Seguits del Mercat i el Progrés, que concentren
un 14,8 % de la població jove.

pesos demogràfics importants, com, per exemple, la Zona Nord,
Ca n’Oriol, Can Fatjó o Mercat, el volum de joves s’ha reduït. En
general, es pot apuntar la tendència que als barris més poblats,
el volum de joves es redueix, mentre que als menys poblats, per
norma general augmenta.

La majoria de les evolucions són positives, és a dir, el nombre
de joves als barris ha augmentat, tot i que a diversos barris amb
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Taula 9: Població jove (15-29) de Rubí per barri i evolució. Anys 2013 i 2017
Nacionalitat
estrangera
població
jove (15-29)

Amèrica
Centre i
Sud

Àfrica
Nord

Europa 27

Àsia i
Oceania

Resta
Àfrica

Resta
Europa

Amèrica
Nord

25 de Setembre

19,4 %

41,8 %

32,7 %

9,1 %

10,9 %

0,0 %

5,5 %

0,0 %

Ca n'Alzamora

8,6 %

41,9 %

11,6%

18,6%

18,6%

7,0%

2,3%

0,0%

Ca n'Oriol

9,2 %

31,7 %

37,5 %

17,3 %

3,8 %

1,9 %

5,8 %

1,9 %

Can Barceló – Vallès Park

4,3 %

62,5 %

0,0 %

0,0 %

25,0 %

0,0 %

12,5 %

0,0 %

Can Fatjó

11,2 %

49,2 %

34,9 %

9,5 %

3,2 %

3,2 %

0,0 %

0,0 %

Can Roses

1,2 %

100,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Can Serrafossà - La Perla

3,0 %

20,0 %

40,0 %

0,0 %

40,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Can Sola

8,8 %

63,6 %

18,2 %

0,0 %

9,1 %

0,0 %

9,1 %

0,0 %

Can Vallhonrat

3,4 %

33,3 %

0,0 %

66,7 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Can Ximelis

8,0 %

50,0 %

0,0 %

16,7 %

0,0 %

0,0 %

33,3 %

0,0 %

Castellnou - Can Mir

3,3 %

21,4 %

28,6 %

50,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Centre

19,1 %

42,4 %

26,2%

11,3 %

12,0 %

4,9 %

2,9 %

0,3 %

El Pinar

42,9 %

6,3 %

87,5 %

2,1 %

4,2 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Els Avets

3,7 %

85,7 %

0,0 %

14,3 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Les Torres

33,2 %

62,0 %

13,6 %

2,7 %

11,8 %

6,3 %

3,6 %

0,0 %

Mercat

20,8 %

45,9 %

24,4 %

12,8 %

8,7 %

2,9 %

4,7 %

0,6 %

Plana Can Bertran

23,0 %

26, 6%

38,7 %

10,5 %

9,7 %

12,9 %

1,6 %

0,0 %

Plana del Castell

12,0 %

22,2%

11,1%

44,4%

22,2%

0,0%

0,0%

0,0%

Progrés - Rubí 2000

21,3 %

62,5 %

7,1 %

8,3 %

17,3 %

2,4 %

1,8 %

0,6 %

Sant Jordi Park

4,1 %

45,5 %

9,1 %

36,4 %

9,1 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Sant Muç

1,7 %

50,0 %

0,0 %

25,0 %

0,0 %

0,0 %

25,0 %

0,0 %

Sector Z

5,9 %

27,3 %

9,1 %

18,2 %

45,5 %

0,0 %

0,0 %

0,0 %

Zona Nord

16,5 %

29, 6 %

39,6 %

10,4 %

11,8 %

6,1 %

2,5 %

0,0 %

Total

14,90

42,7 %

27,5 %

10,7 %

11,1 %

4,6 %

3,1 %

0,3 %

Barri

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori de la Ciutat de Rubí.

16

Nota: En groc es maquen les nacionalitats estrangeres
amb més pes entre els joves a cada barri.
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En el cas del pes de la població jove amb nacionalitat estrangera per barris, s’identifica una forta concentració territorial, al
barri del Pinar, on el 42,9 % dels joves són d’origen estranger. I
contrasta amb el barri limítrof de Can Roses, on aquest mateix
indicador se situa en l’1,2 %.
Altres barris amb una població jove de nacionalitat estrangera superior al 20 % són Les Torres, la Plana de Can Bertran, el Progrés
i el Mercat.
En la majoria de casos, 14 sobre 23, el conjunt de nacionalitats
amb més pes són les d’Amèrica Central i Sud; en 6 casos predominen les nacionalitats de països del nord d’Àfrica; en 2 casos,
nacionalitats d’Europa 27, i en un cas, les nacionalitats asiàtiques.
Val a dir, però, que en barris amb un fort pes demogràfic, com ara
Zona Nord i Can Oriol, les nacionalitats estrangeres amb més pes
son les del nord d’Àfrica.

Sistema educatiu
A continuació es realitza una descripció del sistema escolar de
Rubí des del punt de vista juvenil, és a dir, tenint en compte els
nivells instructius on s’ubiquen els joves (secundària obligatòria i
postobligatòria) i també una anàlisi del coneixement del català per
edats. Les dades d’aquest apartat presenten certes limitacions en
no existir registre d’indicadors en l’àmbit municipal tan importants
com l’abandonament escolar prematur.

Educació secundària a Rubí
El municipi de Rubí compta amb 11 centres d’educació secundària.

Taula 10: Centres educatius de secundària,
públics i concertats, i estudis oferts a Rubí
Barri
INS Duc de
Montblanc
INS J. V. Foix
INS L'Estatut
INS La
Serreta
INS Torrent
dels Alous
Col·legi
Balmes

Can Fatjó
Castellnou –
Can Mir
La Plana de
Can Bertran
–Ca N’Oriol

Públic/
Concertat

Batxillerat

CFGM/
CFGS

Públic
Públic
Públic

Zona Nord

Públic

25 de
Setembre

Públic

La Plana de
Can Bertran

ESO

Privat/
Concertat

Col·legi
Mercat
Maristes Rubí

Privat/
Concertat

Liceu
Politècnic

Ca N’Oriol

Privat/
Concertat

Ntra. Sra. de
Montserrat

Centre

Privat/
Concertat

Patronat
Ribas

Mercat

Privat/
Concertat

Regina
Carmeli

Centre

Privat/
Concertat

Font: Elaboració pròpia a partir de les informacions de la web de l’Ajuntament de Rubí i dels centres educatius. Més informació a la Guia de l’Educació de Rubí.
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Les xifres relacionades amb l’educació secundària obligatòria són
molt similars a les dades de la comarca i comarques veïnes. S’observa com en tots els nivells i estudis la matrícula ha augmentat,
especialment pel que fa a la formació professional (FP), on s’observen augments de la matriculació pública del 17,4 % en el cas del
cicles formatius de grau superior (CFGS) i del 22,7 % en el cas de
cicles formatius de grau mitjà (CFGM).
Aquesta evolució contrasta amb el cas de la matrícula de batxillerat, on s’observa una lleu disminució del 2 % en l’oferta pública de batxillerat i un fort increment proporcional de l’oferta
privada de batxillerat del 59,3 %.
Cicles formatius oferts en el curs escolar 2017-2018:
Cicles formatius de grau mitjà (CFGM):
• Tècnic en electromecànica de vehicles automòbils
• Sistemes microinformàtics i xarxes
• Perruqueria i cosmètica capil·lar
• Atenció a persones en situació de dependència
• Cures auxiliars d’infermeria
• Gestió administrativa
• Conducció d’activitats fisicoesportives en el medi
natural (CAFEMN)

Curs
2010-11

Curs
2015-16

Evolució N

Evolució %

Públic

352

432

80

22,73 %

Privat/Concertat

112

145

33

29,46 %

Centres

4

4

0

0,00 %

Total

464

577

113

24,35 %

CFGS

Curs
2010-11

Curs
2015-16

Evolució N

Evolució %

Públic

298

350

52

17,45 %

Privat/Concertat

0

48

48

-

Centres

3

4

1

33,33 %

Total

298

398

100

33,56 %

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament
d’Ensenyament.

Cicles formatius de grau superior (CFGS):
• Tècnic superior en automatització i robòtica industrial
• Cicle formatiu de grau superior d’administració de sistemes informàtics
• Educació infantil
• Integració social
• Animació d’activitats físiques i esportives (AAFE)

Taula 11: Resum evolució matriculació en educació
secundària. Rubí .2011-2016
ESO

Curs
2010-11

Curs
2015-16

Evolució N

Evolució %

Públic

1.592

1.861

269

16,90 %

Privat/Concertat

1.057

1.085

28

2,65 %

Centres

9

11

2

22,22 %

Total

2.649

2.946

297

11,21 %

Batxillerat

Curs
2010-11

Curs
2015-16

Evolució N

Evolució %

Públic

585

573

-12

-2,05 %

Privat/Concertat

86

137

51

59,30 %

Centres

5

7

2

40,00 %

Total

671

710

39

5,81 %
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CFGM

Val a dir que en el cas de l’FP es comú que entre les persones matriculades hi hagi alumnes matriculats d’altres municipis, donada
l’accessibilitat a l’oferta d’FP d’un municipi/ciutat no es contempla
municipalment, sinó que poden accedir-hi alumnes d’altres municipis, comarques atrets per l’oferta concreta de cicles d’FP. Aquesta mobilitat d’alumnat d’FP intermunicipal també es dona en el cas
dels joves de Rubí, sobretot vers l’Institut d’FP de Sant Cugat del
Vallès Leonardo Da Vinci.
Pel que fa a la titularitat de la matrícula dels estudis de secundària,
s’observa un predomini clar de l’oferta pública en tots els nivells
instructius.

Gràfic 6: Distribució per gènere i estudis en curs.
Rubí. Curs 2015-16

51,2%

46,4%

58,2%

47,5%

48,8%

53,6%

41,8%

52,5%

ESO

Batxillerat

CFGM

CFGS

Dona

Home

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.
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En termes de distribució per gènere, s’observa com al nivell
d’ESO hi ha una relació gairebé del 50 % entre homes i dones.
En la secundària postobligatòria predominen els homes en els
CFGM, que representen gairebé el 60 %, mentre que al CFGS
i al batxillerat són majoria les dones. En el cas de l’FP, la distribució de gènere ve donada molt sovint per la família professional concreta que s’ofereix al municipi, ja que moltes branques
o famílies d’estudis es troben fortament masculinitzades o feminitzades.

En termes de distribució per edat s’observa que el nombre
d’alumnes de secundària disminueix a mesura que ens allunyem
de les edats obligatòries d’escolarització. A partir dels 18 anys
ens trobem en nombres absoluts per edats any a anys inferiors a
200. Aquesta situació en termes generals també es troba dintre
de la normalitat, ja que a partir de certes edats els itineraris educatius es diversifiquen vers centres universitaris, centres d’FP
de la província i també es dona una entrada al mercat laboral
per una part dels joves.

Gràfic 7: Distribució (N) de la matrícula per edats.
Nivells de secundària. Rubí. Curs 2015-2016

A partir dels 21 anys, el col·lectiu d’estudiants que segueix els
seus estudis a Rubí ho fa exclusivament a l’FP; sobretot a CFGS,
tot i que s’observa una franja d’edat, entre els 26 i 28 anys, que
cursen GFGM.

600

Coneixement del català per edats
En relació amb el coneixement del català, les dades apunten
que varia segons l’edat observada. La franja d’edat més joves
(15-19) mostra un coneixement del català bastant superior a les
següents. Sembla que com més avança l’edat observada menys
és el coneixement de la llengua.

500
400
300
200
100
0
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Aquest fet pot obeir a onades migratòries en què persones nouvingudes arribaven amb fills amb edats més elevades que actualment o també aquesta situació pot obeir al fet que els nouvinguts van tenir descendència a Catalunya i es van escolaritzar
des d’un primer moment en el sistema eductiu català.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.

Gràfic 8: Distribució (%) per edats de matrícula.
Nivells de secundària. Rubí. Curs 2015-2016
100%

75%

50%

25%

0%
16
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19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ESO

La diferència més gran és en la categoria «El sap escriure», on
s’identifica una diferència de gairebé 20 punts percentuals entre el rang d’edat més jove i més gran

Taula 12: Coneixement del català per edats.
Rubí 2011
Edat

L’entén

El sap
parlar

El sap
llegir

El sap
escriure

15-19

98,5 %

97,6 %

98,1 %

96,3 %

20-24

95,6 %

88,0 %

92,9 %

83,5 %

25-29

97,6 %

86,8 %

89,7 %

78,6 %

Total

298

398

100

33,56 %

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament
d’Ensenyament.

Batx

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Ensenyament.
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Gràfic 9: Coneixement del català per edats.
Rubí 2011
100%

Abans d’entrar de manera concreta a detallar la situació dels joves rubinencs al mercat laboral, se situarà Rubí en el seu context
productiu.
Rubí és una ciutat de la perifèria de l’àrea metropolitana de Barcelona amb un teixit industrial important; això es reflecteix en els
11 polígons d’activitat econòmica (PAE) que ocupen una superfície
de gairebé 400 hectàrees.

95%
90%
85%
80%
75%
L’entén

El sap parlar
15-19

20-24

El sap llegir

El sap escriure

Segons dades de la Diputació de Barcelona, a Rubí hi ha unes
2.000 empreses el 2016, de les quals 1.600 aproximadament són
d’entre 0 a 10 persones que hi treballen, per tant, la gran majoria
són PIME i autònoms. Les empreses amb seu social a Rubí tenen
una facturació anual de més de 3.600 milions d’euros i es doten
de de 14.000 treballadors.

25-29

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.

En termes d’evolució del coneixement del català per edats, s’observen increments més punyents en la categoria «El sap escriure»
seguida del «Sap llegir»; tot i així, aquests categories són les que
presenten els percentatges més baixos de cobertura.

Gràfic 10: Evolució del coneixement del
català per edats. Rubí 2001-11
14%
12%

Contextualització de Rubí
A partir de les dades de la Taula 13, que recull les 5 activitats més
importants en termes d’assalariats ocupats a Rubí, es pot deduir
que el sector industrial té un pes important al teixit productiu del
municipi, ja que 3 de les 5 activitats més importants de Rubí hi tenen a veure. Dintre del sector industrial, destaca el vessant químic
de la indústria (fabricació de productes farmacèutics i industries
químiques). Les activitats de comerç, tant a l’engròs com al detall, també tenen un pes important. Per les característiques de les
principals activitats econòmiques de Rubí, sembla que el pes de
l’activitat econòmica de la ciutat es dugui a terme fora del nucli de
la ciutat, a polígons industrial.

Taula 13: Principals activitats econòmiques
de Rubí en termes d’assalariats. IVT 2016

10%
8%

Activitat econòmica

6%

Fabricació de productes farmacèutics

11,5 %

4%

Comerç a l’engròs

10,3 %

Indústries químiques

7,5 %

2%
0%
L’entén

El sap parlar
15-19

20-24

El sap llegir
25-29

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Idescat.
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Mercat de treball i teixit productiu

El sap escriure

Pes entre els assalariats

Fabricació de productes metàl·lics

5,6 %

Comerç al detall

5,5 %

TOTAL

40,5 %

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’INSS.
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Gràfic 11: Taxa d’atur registral mensual. Rubí, Prov.
Barcelona i Catalunya. 2008. Taxa atur registral. 6
23

Taxa atur registral

21
19
17
15
13
11

7

març de 2008
juny de 2008
setembre de 2008
desembre de 2008
març de 2009
juny de 2009
setembre de 2009
desembre de 2009
març de 2010
juny de 2010
setembre de 2010
desembre de 2010
març de 2011
juny de 2011
setembre de 2011
desembre de 2011
març de 2012
juny de 2012
setembre de 2012
desembre de 2012
març de 2013
juny de 2013
setembre de 2013
desembre de 2013
març de 2014
juny de 2014
setembre de 2014
desembre de 2014
març de 2015
juny de 2015
setembre de 2015
desembre de 2015
març de 2016
juny de 2016
setembre de 2016
desembre de 2016

9

Rubí

Prov. Barcelona

Catalunya

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i
Model Productiu.

de la crisi econòmica, ha afectat el desenvolupament demogràfica
de la ciutat i també sembla haver tingut un efecte pel que fa a
l’estructura de població de la ciutat que es concreta en una reducció de la població jove i de l’emigració d’habitants de nacionalitat
estrangera a altres territoris.
Atur juvenil
L’atur juvenil segueix la mateixa tendència que la resta de Rubí,
és a dir, un fort increment a finals del 2007 i un manteniment d’un
atur elevat fins a mitjans de 2013, moment en què s’identifica un
descens. El Gràfic 12 mostra una evolució de l’atur registrat, que és
el nombre de persones registrades com a demandants de treball a
les oficines d’ocupació del territori. Aquesta xifra d’aturats es més
elevada a mesura que les edats avancen degut al fet que els estudiants normalment no computen com a demandants de treball.
En aquest gràfic s’observen tendències similars per als tres grups
d’edats contemplats tot i que, com ja s’ha esmentat, les edats més
avançades i, per tant, més exposades al mercat laboral registren
més aturats.

Gràfic 12: Evolució mensual atur registral.
Rubí. Gener 2005 - gener 2017
1000

6

L’Observatori del Treball i Model Productiu calcula la taxa d’atur registral a partir
de valors obtinguts de registres administratius. La taxa d’atur registral mesura la
relació existent entre l’atur registrat i una aproximació a la població activa registrada (calculada com a suma de l’atur registrat i les afiliacions a la Seguretat Social
de la població de 16 a 64 anys resident en el territori considerat). Aquest indicador
s’ofereix per a diversos nivells territorials incloent-hi el municipal.
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Si es comparen les taxes més elevades d’atur registral, identificades entre els anys 2010 i 2013, es pot observar com aquests anys
són els que registren una reducció acusada del ritme de creixement demogràfic de la ciutat, així com un període intens pel que fa
a la disminució de joves de Rubí. Aquesta dada ens assenyala que
l’increment de les taxes d’atur i, en conseqüència, la complicació

800

gener de 2005
juny de 2005

En termes comparatius, la taxa d’atur registrada del conjunt de
Rubí sempre se situa per sobre de l’observada a la província de
Barcelona i Catalunya, dos àmbits territorials que evolucionen de
manera similar pel que fa a aquest aspecte. La taxa d’atur registral
de Rubí acostuma a situar-se entre 3 i 4 punts per sobre de la registrada a la província de Barcelona i Catalunya.

900

Aturats registrats

En termes de taxa d’atur general (de tota la població de Rubí en
edats actives), s’aprecia un increment molt intens entre els anys
2008 i mitjans de 2013. En el punt màxim d’aquesta escalada de la
taxa d’atur es va sobrepassar el 23 % de taxa d’atur registral. És a
partir de mitjans de 2013 que aquesta taxa comença a descendir
fins a situar-se actualment al voltant del 15 %.

De 20 a 24

De 25 a 29

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i
Model Productiu.

En termes d’atur registrat per sexe, no s’aprecien diferències significatives tant pel que fa al volum de les persones aturades com
en termes d’evolució. El Gràfic 13 parteix d’una situació el 2014 en
què les dones i els homes joves registren poc més de 500 efectius
en atur, mentre que a 2017 aquesta xifra se situa per a tots dos
sexes al voltant de 340 aturats registrats.
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Pel que fa a la comparativa entre dones i homes joves aturats,
s’observa com, en general, no hi ha gaires diferències, a excepció
de l’any 2016, on s’observa un descens més acusat de l’atur registrat entre les dones que els homes generant una diferència de 50
aturades menys que l’atur registrat per als homes joves.

Gràfic 13: Evolució atur registrat al gener per sexe.
Rubí 2014-17
550
500

522
519

465

450

423
450

400
343

350

371

341

Taula 14: Durada de les demandes de
treball per edat. Rubí. 2016

300

Edat

Fins a 3
mesos

3-6 mesos

6-9 mesos

10 o més

250

16-20

54,5 %

26,9 %

10,4 %

8,2 %

20-24

49,5 %

21,4 %

10,0 %

19,2 %

25-29

41,6 %

19,5 %

12,5 %

26,4 %

16 - 29

45,5 %

20,8 %

11,4 %

22,2 %

Rubí

26,1 %

15,6 %

11,5 %

41,7 %

200
2014

2015

2016

Home

2017

Dona

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i
Model Productiu.

Gràfic 14: Aturats registrat (%) per nivells
d’instrucció. Rubí. Gener 2017
4,8

4,2

9,4

6,9

20,8

19,4

69,7

65,7

69,6

1,4

4,8

4,2

4,1

12,7

16-20

20-24

25-29

16-29

16-64

8,5

20,6

90,1

Estudis primaris inferiors

ESO i Batxillerat

FP

15,0

68,1

Universitaris

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball i
Model Productiu.
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Pel que fa als nivells d’instrucció dels joves registrats com a aturats, s’observa que principalment predominen el nivells no qualificats ni especialitzats (ESO o inferior i batxillerat). En termes generals, un 73 % dels joves aturats no té estudis terciaris o d’FP. L’FP
és el nivell instructiu següent a aglutinar aturats registrats, seguit
dels universitaris. Si comparem aquesta situació amb el conjunt
de població activa, s’observa com la proporció d’aturats amb un
nivell d’instrucció de primària o inferior quadruplica la dels joves i
els nivells més superiors tenen un pes inferior que en el cas dels
joves. En el cas, doncs, de les persones de més edat (no joves), els
nivells d’instrucció terciaris i d’FP protegeixen més efectivament
de l’atur els joves.

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
de la Generalitat de Catalunya.

La Taula 14 ens mostra el temps que una persona ha restat en atur
segons l’edat a Rubí. En el cas dels joves, gairebé la meitat de
casos de demandes de treball tenen una durada inferior a 3 mesos; val a dir, però, que un 22,2 % de les demandes de treball dels
joves triguen més de 10 mesos a cobrir-se. En tot cas, de manera
agregada, el 65 % de les demandes de treball dels joves de Rubí
es cobreix abans de 6 mesos.
Aquesta dada contrasta amb la del conjunt de Rubí, en què la durada
de les demandes de treball, en un 41,7 % dels casos, és de 10 mesos i
només un 40 % de les demandes duren menys de 6 mesos.
La raó d’aquesta diferència pot raure en el fet del tipus de treball
que cerquen els joves i el conjunt de la població de Rubí demandant de treball. La major rotació dels joves dintre del mercat laboral també pot ser un factor clau d’aquesta diferència.

Contractació juvenil
En les taules i gràfics següents es pot observar l’evolució de la
contractació i la tipologia dels contractes signats (temporals o indefinits).

Pla Local de Joventut

Respecte de l’evolució de la contractació, s’observa un increment
a partir de l’any 2014, en què es passa de 8.260 contractes joves
a 11.101, un increment interanual del 34 %. L’any 2015 se signen gairebé la mateixa quantitat de contractes, i al 2016 es duen a terme
més 12.270 contractes, la xifra més elevada des del 2011.

Taula 15: Evolució de la contractació.
Població 16-29 anys. Rubí. 2011-2016
Edat

Fins a 3
mesos

3-6 mesos

6-9 mesos

10 o més

2011

788

7.341

8.129

-

2012

619

7.011

7.630

-6,1 %

2013

563

7.704

8.267

8,3 %

2014

504

10.597

11.101

34,3 %

2015

666

9.751

10.417

-6,2 %

2016

749

11.521

12.270

17,8 %

% tipus
contracte 2016

6,1%

93,9%

100%

-

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
de la Generalitat de Catalunya.

Taula 16: Tipologia de contracte.
Població 16-29 anys. Rubí. 2016
Àmbit territorial

% Contr.
Indefinit

% Contr.
Temporal

Total
contractes

10 o
més

Rubí 16-29

6,1 %

93,9 %

100 %

-

Rubí 16-64

9,1 %

90,9 %

100 %

-6,1 %

Vallès Occidental 16-29

12,0 %

88,0 %

100 %

8,3 %

Barcelona 16-29

11,4 %

88,6 %

100 %

34,3 %

Catalunya 16-29

10,8 %

89,2 %

100 %

-6,2 %

2016

749

11.521

12.270

17,8 %

% tipus
contracte 2016

6,1%

93,9%

100%

-

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
de la Generalitat de Catalunya.

Per tipologia de contracte s’observa que només el 6,1 % dels contractes de joves de Rubí són de tipus indefinit. Aquesta xifra contrasta amb la mateixa dada per a la resta de contextos territorials
observats. A la comarca del Vallès Occidental, la proporció de
contractes indefinits dobla la registrada a Rubí, situant-se en el 12
%, mentre que a la província de Barcelona, en l’11,4 %, i al conjunt
de Catalunya, el 10,8 %. En aquest punt, en el de la major temporalitat dels contractes de la població de Rubí, també s’alienen els
resultats del Butlletí Rubí Economia 1T2017, que assenyala que la
temporalitat a Rubí és la més elevada dels municipis veïns.
En general, també s’observa que al conjunt de la població de Rubí
(16-64 anys) es registra una baixa proporció de contractes indefinits.

Taula 17: Evolució de la contractació juvenil comparada. 2011-16
Àmbit territorial

Ev. contr.
temp
2011-16

Ev. contr.
indef
2011-2016

Ev. total de
la contractació 20112016

Rubí 16-29

56,9 %

-4,9 %

50,9 %

Rubí 16-64

29,0 %

63,7 %

59,8 %

Vallès Occidental 16-29

36,5 %

78,6 %

40,4 %

Barcelona 16-29

31,6 %

63,5 %

34,6 %

Catalunya 16-29

32,4 %

55,2 %

34,5 %

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball
de la Generalitat de Catalunya.

Tot i la bona evolució de la contractació dels joves de Rubí, s’ha
d’esmentar que aquesta evolució ha estat possible en base a contractes temporals i no a contractes indefinits, com en altres contextos territorials. De fet, la quantitat de contractes indefinits signats en un any ha estat inferior el 2016 que no pas el 2011. Aquesta
dada assenyala una major temporalitat dels contractes dels joves
rubinencs en relació amb el conjunt de contextos territorials i, per
tant, una contractació de menys qualitat. Val a dir, però, que al Gràfic 15 s’observa un repunt important de contractació entre totes les
edat a l’inici de l’any 2017.
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Gràfic 15: Contractació absoluta per edats(indefinit + temporal)
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Gràfic 17: Tipus de contracte signat per gènere.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball de
la Generalitat de Catalunya.

Gràfic 16: Contractació a Rubí 2016 població jove
(16-29 anys) per gènere

38,68%
61,32%

Homes

Dones

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball de
la Generalitat de Catalunya.

En termes de contractació absoluta, s’observa com els homes han
signat el 61 % de contractes de Rubí, mentre que les dones, el 39 %.
Per tipus de contracte signat (indefinit/temporal), no s’observen diferències importants entre gènere, tot i que les dones signen un 6,7 %
dels seus contractes com a indefinides en comparació al 5,7 % dels
signats pels homes.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball de
la Generalitat de Catalunya.
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Conclusions
A continuació, es presenten les principals conclusions dels apartats d’anàlisi demogràfica, mercat de treball i sistema educatiu.
Anàlisi demogràfica:
> La població de Rubí ha crescut de manera important entre els anys
2000 i 2017. Concretament, els rubinencs i les rubinenques han
passat de ser 58.664 a 76.639, el que significa un augment total de
17.975 persones i un augment proporcional del 30,6 %.
> Els ritmes més intensos de creixement demogràfic es van registrar a principis dels anys 2000, i van ser menys intensos els
anys de la crisi econòmica. Actualment, s’identifiquen evolucions positives de població tot i que poc intenses.
> En paral·lel a aquest augment de població total, es dona un descens important de població jove: entre els anys 2000 i 2017
la població jove es redueix en 3.243 efectius, el que significa
una reducció aproximada del 20 % del total de població jove
de Rubí. Les causes més importants són, sobretot, l’estructura
demogràfica del municipi i el context de baixa natalitat registrat
a tot el país durant la dècada dels 90, tot i que també s’intueix
un component econòmic/de mercat de treball.
> El pes actual de la població jove dintre del conjunt de la població (un 15 %) és similar als contextos de Barcelona província i
Catalunya.
> Les edats joves que han vist reduït el seu pes són sobretot les
de 22 anys en endavant, mentre que entre 15 i 21 anys, el nombre de joves ha augmentat.
> Hi ha una dinàmica d’intercanvi de població jove entre Rubí i els
municipis de la comarca, sobretot entre Terrassa, Sant Cugat i
Sabadell.
> Els orígens de la població jove estrangera de Rubí són majoritàriament Amèrica del Sud i Àfrica. En tots dos casos predominen
les dones.
> El volum de joves estrangers s’ha reduït gairebé en un terç entre 2010 i 2017, les causes més probables són econòmiques/
associades al mercat de treball.

Mercat de treball i teixit productiu:
> Les principals activitats econòmiques actuals del teixit productiu de Rubí en nombre d’assalariats són la Indústria química i
farmacèutica, així com el comerç a l’engròs i al detall.
> Increment intens d’atur entre els anys 2008 i 2013, període en
què l’atur va tocar sostre fins a situar-se en una taxa del 23 %.
Actualment aquesta taxa es troba en el 15 %.
> Durant aquest període de temps es donen en paral·lel dos fenòmens: 1) Reducció acusada dels ritmes de creixement demogràfic de la ciutat; 2) Disminucions acusades de població jove.

> La taxa d’atur de Rubí acostuma a estar entre 3 i 4 punts per
sobre de les taxes d’atur de Barcelona (província) i Catalunya.
> En termes generals, els joves aturats de Rubí tenen, en un 75 %
dels casos, nivells d’instrucció no especialitats.
> En termes generals, gairebé la meitat de les demandes de treball dels joves tenen una durada de 3 mesos.
> En termes de contractació, s’observa una situació de desavantatge respecta d’altres contextos territorials: mentre al conjunt
del Vallès Occidental, província de Barcelona i Catalunya el
creixement dels contractes indefinits a joves entre 2011-16 han
augmentat en més d’un 50 %, en el cas de Rubí s’han reduït. Per
contra, el creixement més significatiu de contractes temporals
en el conjunt de contextos territorials esmentats es dona a Rubí.
> Els homes joves signen més contractes que les dones joves, tot i
que les dones signen proporcionalment més contractes indefinits.

Sistema educatiu:
> Entre el curs 2010-11 i 2015-16 es dona un increment de matrícula en tota l’oferta educativa de secundària a tots els nivells, en
menys intensitat en batxillerat i en més intensitat en FP.
> La incorporació d’oferta privada d’FP ha contribuït a la major
intensitat en el creixement d’oferta d’FP.
> S’identifica un predomini de l’oferta pública a tots en nivells instructius.
> Les dones predominen en la matrícula de batxillerat i CFGS,
mentre que els homes, a la matrícula d’ESO i CFGM.
> En termes de coneixement de català, la franja de joves de
menys edat és la que té un major coneixement global de la llengua, que va disminuït a mesura que les edats augmenten. Tot i
així, és la competència que té una evolució més favorable des
de 2001.
> Hi ha un cert dèficit de la competència d’escriure català entre
els joves de 25 a 29 anys.

Anàlisi d’altres documents estratègics de Rubí
L’apartat següent té l’objectiu de recollir informacions rellevants
per a la diagnosi del col·lectiu de joves de la ciutat de Rubí. En
aquest sentit, es recullen, a continuació, les dades més útils de
cara a la planificació d’accions i mesures identificades a altres projectes de ciutat que tenen una incidència directa en el col·lectiu de
joves de Rubí.

Enquesta hàbits relacionats
amb la salut a 4t d’ESO. Rubí
Aquesta enquesta impulsada per l’Ajuntament de Rubí i la Diputació de Barcelona, elaborada durant el primer trimestre del curs
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escolar 2015-16, recull la realitat dels joves que cursen 4t d’ESO
a Rubí en certs àmbits de la realitat juvenil, com ara el consum de
substàncies tòxiques, salut, estat d’ànim i relació amb els altres,
lleure, alimentació, sexualitat, mobilitat, seguretat vial i accidents.
Aquesta enquesta es dirigeix a un col·lectiu d’alumnat que majoritàriament té 15 anys (71 % dels participants de l’enquesta), però
també hi ha individus amb 14,16 17 anys d’edat, fet que valida directament la utilitat d’aquestes dades per a la diagnosi del PLJ de
Rubí.
Les principals dades a ressaltar d’aquesta enquesta són:
> El 44 % dels joves enquestats consumeix tabac; d’aquest tant
per cent, el 35 % ho fa cada dia.
> El 74 % ha consumit l’alcohol almenys en una ocasió. La mitjana
d’edat en consumir alcohol per primera vegada és 13,7 anys.
> El 30 % ha consumit altres substàncies tòxiques. Més del 50 %
dels enquestats opina que és fàcil aconseguir haixix.
> El 85 % practica esport/fa activitat física. La majoria amb una
regularitat de 2-3 cops per setmana.
> El 47 % ha patit alguna vegada assetjament; d’aquest, el 72 % ho
ha comunicat a algú.
> La mitjana d’edat de la primera relació sexual se situa en els
14,4 anys. Un 11,8 % dels joves no utilitza cap mètode anticonceptiu i un 1,2 % han tingut de resultes un embaràs.

Diagnosi del Pla local d’infància
i adolescència de Rubí
Tot i que no sigui una franja d’edat recollida pel PLJ de Rubí, la
diagnosi del Pla local d’infància i adolescència de Rubí de 2016
recull una enquesta a infants d’entre 12 i 14 anys que és oportú comentar en el marc del PLJ de Rubí donat que aquests infants aviat
esdevindran joves de la ciutat. En aquesta enquesta, les dades
més significatives pel PLJ de Rubí és que el 67 % dels joves infants
de 12 a 14 anys de Rubí desenvolupen alguna activitat escolar, en
què les més habituals són els esports (48 %), els idiomes (18 %) i
el reforç escolar (13 %). Potser una dada rellevant que es desprèn
d’aquesta informació és que el 23 % dels infants en aquesta franja
d’edat no participa en cap activitat extraescolar, fet que pot obeir
a causes de diversa naturalesa que potser s’han d’analitzar per
valorar-les.
En termes d’estudis, a un 42 % els agrada anar a l’institut molt o
força, mentre que el 58 % restant anar a l’institut els agrada una
mica, gairebé gens o gens. Al mateix temps, el 50 % de joves enquestats ha passat net (ha aprovat totes les assignatures) l’avaluació en què es trobava en el moment de l’enquesta. D’entre els
joves enquestats, només un 6 % no vol seguir estudiant. Dels que
volen seguir estudiant, una majoria es decanta pel batxillerat i un
23 % no té encara clar quin camí vol seguir. Aquestes dades també
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són susceptibles de ser analitzades més a fons donada la importància que té l’educació en aquesta fase vital.
En termes de salut, un 30 % dels infants entre 12 i 14 anys afirmen
haver consumit alcohol alguna vegada, aproximadament un 12 % ha
consumi tabac i el 5 % ha consumit marihuana. Aquestes dades contrasten amb la perillositat associada a les substàncies esmentades,
calcificada majoritàriament com elevada o molt elevada, sobretot en
el cas del tabac i de la marihuana, i no tant en el cas de l’alcohol.

Pla d’actuació integral per a les zones
de Les Torres, Ca N’Oriol i 25 de setembre
El Pla d’actuació integral per a aquestes tres zones de Rubí recull
la diagnosi dels reptes urbanístics i socials d’aquest barris. El Servei de Joventut ha participat en els grups de treball aportant la
seva visió i coneixement dels barris implicats.
Tot i que els barris estudiats tenen una població envellida, hi ha la
percepció contrària. Aquesta percepció es genera del fet que la joventut resident en aquests barris fa molt ús dels espais públics i és
més visible.
Es detecten en el document esmentat algunes oportunitats de
cara a la convivència al barri de Les Torres, una d’aquestes és
«l’important nombre de locals buits podria considerar-se com un
eix d’impuls a l’ocupabilitat de persones joves, des de l’estratègia
del suport institucional a l’autoocupació».
En el cas del 25 de Setembre, l’institut de secundària inaugurat fa
ben poc, també es relaciona amb un augment de la dinamització
de la vida comunitària del barri.
En la mateixa línia conclou el diagnòstic de Ca N’Oriol, on la població és una mica més jove que a la resta de barris. Alhora, però, en
el document destaca la percepció que al barri hi predomina la gent
gran i és que justament al contrari que en el cas de Les Torres, és la
gent gran qui fa ús de l’espai públic i la gent jove marxa del barri per
passar el seu temps d’oci i treball, exceptuant el parc de Ca n’Oriol.

Enquesta Pla de cooperació, joventut
i ciutadania-mediació ciutadana
Aquesta enquesta impulsada per l’Ajuntament de Rubí, elaborada
entre gener i febrer de 2017, es dirigeix a tota la ciutadania de Rubí
major de 16 anys amb l’objectiu d’abordar diverses àrees, com ara
joventut, cooperació i mediació. Aquesta enquesta és especialment interessant donat que s’hi valoren els serveis de joventut i
s’hi detallen el grau de coneixement d’aquests tant per la població
major de 16 anys com per la població específica de 16 a 25 anys.
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Els principals resultats a destacar-ne són:
> Els recursos que presenten un coneixement més gran per part
del conjunt de la ciutadania i dels joves són el Punt d’Informació
Juvenil de l’Espai Torre Bassas i les activitats per a joves.
> Les noies utilitzen i coneixen més els serveis destinats al collectiu jove de Rubí.
> Entre els joves de 16 i 25 anys els recurs més conegut és la Torre Bassas, amb un 67 %, seguida dels Tallers de la Torre Basses
i les activitats de formació per a joves, tots dos elements amb
un 49 % de coneixement.
> Les aules d’estudi tenen un grau de coneixement similar, un 47
%, i són emprades pel 25 % dels joves d’entre 16 i 25 anys.
> Els serveis destinats als joves de Rubí reben una valoració d’entre 6,8 i 7,6 sobre 10, el que reflexa una bona valoració per part
de la ciutadania.

La mirada dels serveis municipals
En el marc de la diagnosi del PLJ 2018-2021 s’ha volgut tenir en
compte la mirada, les percepcions i les visions de l’àmbit de la
gestió de les polítiques de joventut els diferents serveis municipals que d’una manera o un altra intervenen en la gestió d’aquestes polítiques. Aquests serveis són els primers observadors de les
necessitats dels joves ja que són els qui reben directament les
seves demandes i propostes i també són els qui tenen un rang
d’informació més ampli per tal de valorar integralment l’àmbit de
la joventut a Rubí.
Per tal de recollir aquesta informació es van dur a terme un total
de 16 entrevistes7 en profunditat dins del marc del PLJ 2018-21 de
Rubí a responsables polítics, tècnics de serveis municipals i entitats de la ciutat a partir d’un guió d’entrevista semiestructurat igual
per a tots els entrevistats amb una durada màxima de 45 minuts
excepte les realitzades en grup, que s’estenien fins a 1 hora i 15
min. L’objectiu d’aquestes entrevistes ha estat el de valorar des
dels diferents serveis de l’Ajuntament les característiques de les
polítiques de joventut del municipi de Rubí i dels seus joves.
Els resultats detallats d’aquestes entrevistes es plantegen, a continuació, ja agrupats pels 5 àmbits de treball que inclourà el PLJ
de Rubí 2018-2021:
1- Cohesió i Territori
2- Cultura, oci i creativitat
3- Salut i esports
4- Participació i Associacionisme
5- Emancipació: educació, ocupació i habitatge

7

Consultar a l’Annex 3 els serveis de l’Ajuntament entrevistats i el guió utilitzat.

1. Cohesió i territori
Aquest àmbit de treball comprèn els temes: equipaments públics,
mobilitat, civisme: reciclatge i convivència.

Torre Bassas
S’assenyala l’equipament Torre Bassas com a recurs clau i vertebrador de la vida pública dels joves de la ciutat. S’afirma, en
general, que des de Torre Bassas s’està treballant per atreure tots
els joves diversificant activitats dintre de les seves possibilitats. De
fet, els tècnics de l’Ajuntament tenen l’opinió que hi ha l’estratègia
de portar la gran majoria dels projectes joves a Torre Bassas, de
manera que qualsevol jove que s’hi apropi trobi en aquests equipaments totes les possibilitats d’activitats (per exemple, xerrades,
formacions, el projecte de les «antenes» als instituts, etc.). Torre
Bassas es concep com a centre de l’activitat juvenil, però té potes
i activitats per tota la ciutat, on es van distribuint les iniciatives, tot i
que l’equipament és un edifici vertical i poc accessible, fet que pot
dificultar l’accés de joves amb diversitat funcional.

Manca d’espais i coordinació de recursos
Un fet reiteratiu, i que sembla estar present en l’opinió col·lectiva, és la manca d’espais a Rubí per a joves en general i als
barris en particular. Són pocs els espais destinats específicament a joves fora de Torre Basses, L’Escardívol o el Celler. Un
altre aspecte a destacar en aquest àmbit és l’afirmació que en
alguns casos s’estan duplicant activitats (com, per exemple, el
documental del mes) i que no acaben de funcionar. Aquesta
concepció està en la línia d’altres opinions, com la que afirma
que «cada equipament va al seu aire» en una clara referència
a una manca de coordinació i de debat per tal d’orientar i de
coordinar els equipaments i serveis existents. Sembla que no
hi hagi una articulació adient dels recursos, en part perquè el
col·lectiu jove representa una de les franges on s’afirma que
és més difícil articular serveis i poder donar una oferta clara a
les necessitats dels joves. Els tècnics afirmen que amb altres
col·lectius, com ara infància o gent gran, tot està molt més clar i
regulat. En opinió d’algun entrevistat, les polítiques de joventut
s’han de fer des de la dinamització comunitària «per les pròpies
característiques de la joventut, ja que són els dinamitzadors els
qui saben per on agafar-la (la joventut)».
En aquesta línia discursiva que assenyala una manca d’espais
per a la gent jove de Rubí, també molts joves i tècnics afirmen
que a Rubí hi ha molts espais, però actualment es troben en
desús, orientats a altres tasques, o en males condicions per poder-los fer servir com a equipament destinant a la joventut, amb
la qual cosa en realitat no cal crear-ne de nous, sinó repensar
els ja existents.
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El model urbanístic de Rubí (urbanitzacions) i el seu impacte
El model urbanístic afecta molts joves que viuen en urbanitzacions. Aquesta és una problemàtica clau en la pròpia distribució territorial del municipi. El model urbanístic propi d’una urbanització
genera vida de família i normalment no hi ha disponibilitat d’espais
públics compartits i l’oferta d’oci és nul·la. Els joves que resideixen
a les nombroses urbanitzacions de Rubí tenen poca relació amb
altres joves i «els hi costa molt baixar a Rubí», en part degut a la
dependència del transport privat, sobretot a l’estiu i a les nits, ja
que les línies d’autobusos fan menys parades a les urbanitzacions.
Segons els tècnics entrevistats, a les urbanitzacions el jove que
té recursos se socialitza, però el que no en té es queda «tancat a
casa seva». També s’afirma que en aquestes urbanitzacions hi ha
espais que es podrien utilitzar, però que ara no tenen les condicions adequades o el manteniment adient. Per exemple, locals de
les associacions de veïns, que podrien ser una alternativa per als
joves «en comptes de ficar-se al garatge de casa seva».

2. Cultura, oci i creativitat
Aquest àmbit de treball comprèn els temes: models d’oci juvenil,
foment de la creativitat i espais de participació cultural.
Manca d’oferta d’oci
Un aspecte assenyalat de manera molt intensa i transversal a
molts àmbits és la manca d’oci a la ciutat, tant públic com privat,
i que genera diverses externalitats negatives, com ara el fet que
el jove no fa vida a Rubí, que no se sent identificat amb la ciutat i que ha de sortir-ne per desenvolupar activitats del seu gust.
D’altra banda, hi ha tècnics que afirmen que els recursos d’oci
públics, com, per exemple, l’escola de música, resta tancada els
caps de setmana, fet que incrementa la sensació de manca d’oci.
Es comenta també a les entrevistes que hi ha dificultat per accedir
a activitats de lleure i a equipaments que siguin específicament
culturals, com, per exemple, un espai de creació artística/creació
audiovisual, àmbit en què sembla que els joves de Rubí tenen interès, però no troben una resposta en forma d’equipament o recursos i que genera una desviació del consum cultural cap a ofertes
més informals i dintre del teixit associatiu de la ciutat.
Interessos dels joves de Rubí
Hi ha un consens en un elevat interès dels joves de Rubí en activitats musicals, fet que es canalitza molts cops en la participació
d’aquests en esdeveniments de la ciutat amb les seves propostes
musicals. En general s’afirma que els joves de Rubí tenen una elevada inquietud cultural i s’assenyala, a banda de la música com a
activitats que generen més interès, els graffitis i les activitats de
dansa. Hi ha l’opinió que aquest potencial dels joves de Rubí no
està ben resolt per par de l’Ajuntament ja que sovint no té la capacitat de facilitar locals, recursos o els espais adients.
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Participació a l’oferta cultural dels joves
Hi ha opinions que assenyalen una baixa resposta per part dels joves a les activitats plantejades per l’Ajuntament de Rubí. També cal
dir que els mateixos tècnics afirmen que normalment aquestes activitats no es desenvolupen en equipaments culturals, que és molt
difícil mantenir un programa estable i que a més encaixi amb els
interessos dels joves amb els recursos disponibles. Pel que fa a la
participació dels joves en els equipaments culturals, es comenta
que l’Escola d’Art Municipal és important per als joves i hi fan un
servei qualificat com a bo. S’ha creat un nou mòdul professional
innovador a l’equipament i està molt obert a la vida de la ciutat,
aportant cohesió al territori; a més, sembla que ha incorporat temes d’interès per als joves, com ara temes digitals i relacionats
amb la robòtica. D’altra banda, sembla que l’estructura funcional
de l’Escola de Música, molt semblant a una estructura escolar
clàssica (segons opinions d’alguns tècnics), amb exàmens, genera
reticència a la participació per part de certs sectors de la població jove, sobretot l’adolescent; una prova d’aquesta segmentació
d’usuaris de l’Escola de Música és que, tot i l’interès dels joves per
la música i la manca d’espais d’assajos, sembla que cap jove s’ha
interessat per l’Escola de Música com espai per a l’assaig.
El museu de la ciutat arriba al públic jove mitjançant dues vies: hi
venen amb l’escola o l’institut, després hi ha un buit (els joves desapareixen) i hi tornen a aparèixer amb els fills al cap d’uns anys.
Des del teatre no es desenvolupa, ara per ara, una programació
específica per a joves, tot i que es reconeix que entre els 10 i els 16
anys desapareix el públic del teatre. Els espectacles i les exposicions que es desenvolupen al municipi es considera que van destinats a tots els públics i, per tant, també als joves i puntualment es
programen activitats que «enganxen» públic jove, com, per exemple, el cinema a la fresca de l’estiu. Per acabar, en aquest aspecte
cal esmentar que es detecta un patró de consum cultural molt diferent segons el nivell de recursos socioeconòmics del jove.

desenvolupament de polítiques públiques de prevenció sense els
recursos adients. Aquesta situació afecta directament aspectes
principals de la vida quotidiana dels joves, com ara la prevenció
del consum de substancies tòxiques, la sexualitat, els elements de
nutrició, la promoció de l’activitat física, etc.

3. Salut i esports

L’equipament de referència de la ciutat en l’àmbit de la prevenció i promoció d’estils de vida saludable és el Centre d’Atenció
i Seguiment (CAS), des del qual s’afirma que els seus usuaris es
corresponen amb la franja d’edat dels 15-24 anys i que manca una
relació més directa entre el CAS (equipament molt especialitzat) i
els serveis de l’Ajuntament més generalistes (salut, serveis socials,
educació...), ja que hi ha tot un sector de joves als que no tenen
accés, així com tampoc tenen accés o mantenen col·laboracions
amb figures estratègiques en la prevenció entre els joves, com ara
tutors, educadors, etc.

Aquest àmbit de treball comprèn els temes: promoció de la salut (nutrició, afectivitat, salut sexual, bullying, prevenció alcohol
i drogues) i esport (promoció de l’esport, equipaments i entitats
esportives)
Promoció d’hàbits de vida saludable a Rubí
Una de les competències de l’Ajuntament de Rubí en temes de
salut, compartida amb el Departament de Salut de la Generalitat
de Catalunya, és la promoció per a la millora de la salut de la ciutadania (millora d’estils de vida, més saludables, entre la població). És, doncs, un tipus de promoció en què l’Ajuntament ha de
destinar recursos per tal que es pugi dur a terme. Actualment, des
dels servies municipals, s’afirma que hi ha una situació de «manca de recursos tècnics per fer promoció a Rubí» que provoca el

Problemàtiques detectades en el camp de la salut a Rubí
Els tècnics municipals consultats afirmen que les problemàtiques
més punyents en l’àmbit de la salut entre els joves són el consum
d’alcohol, tabac i drogues, la vida sexual i la salut mental; aquesta
darrera problemàtica sembla trobar-se en franc augment en els
darrers anys. D’altra banda, també s’assenyala problemes en l’àmbit de la salut dels joves derivats dels problemes socioeconòmics
de les seves llars.
El perfil jove amb més problemes de salut són alumnes de 1r o 2n
d’ESO (normalment amb edats d’entre 13-14 anys). Pel que fa a les
problemàtiques de salut mental, es fa referència a malalties psíquiques, casos aïllats de suïcidis i les conseqüències d’haver patit
o estat patint assetjament escolar, conegut també com a bullying.
S’afirma de manera contundent que a Rubí no s’està donant resposta a aquesta tipologia de problemàtica en augment. Pel que fa
al consum de drogues, s’identifica un patró lligat a l’edat del jove:
els més joves tenen més problemes associats al de consum de
cànnabis, mentre que els més adults, associats a la cocaïna.
Actualment, s’afirma que la referència en dubtes i termes de salut
entre els joves ja no són les institucions i els serveis públics, com
els donats per l’ambulatori o els serveis de joventut, sinó Internet, el cercle d’amistats o similar, és a dir, una xarxa d’informació
informal, no facultativa i no reconeguda. Els tècnics municipals
associen la manca d’espais de lleure i el sovint elevat preu de
les activitats al fet de l’increment del consum d’alcohol (botellón) i
drogues als parcs.

Esport
Segons les dades de la Diputació de Barcelona en l’«Informe Qualitat de vida Rubí», al municipi hi havia 154 equipaments esportius
el 2012, un índex de 20,68 equipaments per cada 10.000 habi-
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tants. Aquestes dades es poden comparar amb les poblacions veïnes, com els 369 equipaments a Sant Cugat al mateix any, més del
doble que Rubí, o els 598 a Terrassa, el triple. L’índex corresponen
a les dades d’equipaments per 10.000 habitants, són 43,44 equipaments per 10.000 habitants en el cas de Sant Cugat del Vallès, i
27,23, per al municipi de Terrassa.
En termes d’activitat física i esport, s’assenyala una dificultat per a
la motivació dels joves per a la pràctica d’activitat física i esport. En
molts casos també s’afirma que els preu d’algunes activitats actua
com a barrera per a alguns col·lectius de joves. S’afirma però que,
donada la manca d’oci a la ciutat, molts cops les entitats esportives serveixen com a punt de trobada i socialització dels joves.
La franja de joves que més activitat física practica és l’adolescència i entrant més en edats joves disminueix dràsticament. Són
molts cops els pares qui empenyen els adolescents a practicar
esport, però aquesta influència decau a la joventut. D’altra banda,
els d’interessos a les edats joves es diversifica, dificultant la continuïtat esportiva de molts adolescents que prioritzen altres activitats. També la importància dels estudis i el cost d’oportunitat de
fer esport en termes de temps dedicat als estudis és un factor que
sembla que desmotiva la pràctica esportiva entre els joves, sobretot entre les edats de 15, 16 i 17 anys. Un cop finalitzats els estudis,
s’observa un augment de la pràctica esportiva entre els joves.
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4. Associacionisme i participació
Aquest àmbit de treball comprèn els temes: espais de participació
juvenil: consell de joves, entitats al REC, i foment de l’associacionisme, entitats de lleure.
Valoració de la participació dels joves de Rubí
Els tècnics entrevistats asseguren que els joves de Rubí tenen
un elevat potencial participatiu que combina allò tradicional amb
les noves tendències, tot i que amb matisos i amb limitants importats derivats del context i de l’espai rubinenc. S’afirma que
un element generador de dinàmiques participatives i de la involucració del jove en l’activitat del municipi és la manca significativa d’oci de tipus privat, fet que estaria generant una certa
autoorganització i autogestió que «converteix el jove de Rubí en
un productor d’oci més que en un consumidor». En l’àmbit participatiu, s’assenyala com a actiu el Consell d’Infants de Rubí ja
que, com indiquen alguns tècnics, molts dels infants que hi van
participar ara són joves i estan implicats en dinàmiques associatives i participatives.
Tot i que a vegades es qüestiona el potencial participatiu dels joves de Rubí, s’ha tornat a engegar la Taula de Lleure de Rubí, de
nou impulsada per l’Ajuntament, ja que als joves els costa prendre
la iniciativa en aquest tipus de propostes i sobretot la constància
en el temps de la seva participació en aquest tipus de taula.
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En relació amb aquesta diversitat d’opinions, també s’ha expressat
a les entrevistes que els joves de Rubí tenen coses a dir/aportar,
però hi ha un sector de joves molt gran que no participa de cap
projecte o iniciativa. D’altra banda, també hi ha qui afirma que els
joves no contemplen tots els canals de comunicació existents a
la ciutat (i als barris) per tal d’elevar i articular com a col·lectiu les
seves demandes vers l’Ajuntament.
Hi ha consens en el fet que els joves de Rubí que participen,
participen a tot. Normalment, es troben vinculats a una o més
entitats de la ciutat i en realitat són un col·lectiu minoritari entre els joves. S’opina de manera generalitzada que els joves de
la ciutat no tenen gaires espais participatius al seu abast més
enllà de les iniciatives que en aquest sentit proposa l’equipament Torre Basses, que tot i que el seu treball es considera de
gran valor, també s’opina que cal dedicar més recursos i infraestructures d’acompanyament als joves per tal de poder dur a
terme polítiques públiques efectistes en el camp de la promoció
i potenciació de la participació de jovent, així com estrènyer els
llaços amb l’associacionisme. Per tal d’il·lustrar aquest fet, es
fa referència a l’equipament Can Fatjó, on alguns entrevistats
troben a faltar una major dinamització que dificulta que els joves
coneguin que s’hi està fent i que no tinguin interès a apropar-se
a la instal·lació ni impulsar cap projecte en el marc de l’equipament esmentat.
En tots els casos, es posa de manifest l’ interès dels joves per
participar activament en actes com la Festa Major i altres activitats com ara la Fira del Joc i l’Esport i altres festes com ara
carnaval.
Sentiment de pertinença a Rubí
Un altre ítem que ha aparegut amb intensitat a les diferents entrevistes ha estat el concepte del sentit de pertinença del jove
amb Rubí. En aquest punt sembla que hi ha un cert consens que
el jove de Rubí té una imatge negativa de la seva ciutat i que, en
general, no duen a terme activitats significatives a la ciutat, fet
que donaria peu a afirmacions del tipus «Soc de Rubí però no
visc Rubí» o «Rubí no dona resposta a les meves necessitats».
S’afirma en aquest sentit que el jove «es busca la vida fora de
Rubí», excepte per la Festa Major o per a activitats concretes,
fet que contribueix a un desgast de la identitat del jove rubinenc
amb la seva ciutat i que alguns joves la considerin com una ciutat dormitori. Una afirmació que il·lustra perfectament aquest fet
és la següent «Visc a Rubí i jo surto al carrer i no se on estan els
joves. Quan els veus són de pas, normalment amb l’altaveu alt.
El jove s’amaga, no sabem on i al veí ja li està bé».
Cal esmentar també opinions de tècnics que apunten que tot i
aquest desgast de la identitat del jove amb la seva ciutat, causat
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sobretot per la manca de possibilitats per al seu desenvolupament personal i oferta d’oci tant privat com públic, hi ha encara
una arrelada identitat de «rubinenc» que cal orientar amb els
recursos adients i generant projectes que siguin capaços d’engrescar la població jove i fer vida, i encetar projectes, a la ciutat.
Teixit associatiu
S’esmenta que a Rubí hi ha tot un conjunt d’entitats amb història
i amb molt de potencial que conviuen amb altres entitats més
petites, de nova creació i que tenen la sensació que a l’hora del
repartiment dels recursos públics tenen un tracte molt heterogeni en benefici de les més «històriques». A banda d’aquesta
situació, també s’esmenta que degut a una proporció elevada
d’entitats de nova creació, cal un acompanyament al teixit associatiu més proper.

5. Emancipació: educació, ocupació i habitatge
Aquest àmbit de treball compren els temes: educació formal,
educació no formal, treball, programes de garantia juvenil i habitatge.

Interacció amb el món educatiu
Des dels serveis municipals s’afirma que hi ha poca interacció
amb els centres educatius, especialment amb els instituts de
secundària, amb la qual cosa no es pot impulsar un treball en
xarxa o dinàmiques de cooperació estables. S’assegura que els
instituts no tenen gaire motivació per establir col·laboracions
més estables i que normalment si sorgeixen projectes és més
un tema de feeling personal que de posició estratègica per part
del centre. Es posa com a exemple de col·laboracions entre instituts i serveis de l’Ajuntament actuacions com ara una xerrada
sobre l’ús dels mòbils, accions que responen a problemàtiques
concretes (per exemple, xarxes socials, alcohol, conducció...),
però no s’estableixen dinàmiques estables. Es comenta també
des d’Educació de Rubí que al catàleg de serveis a primària és
molt superior que a secundària. La realitat sembla que és que
els centres es recolzen en altres recursos per treballar i amb
els serveis de l’Ajuntament acaben tenint una relació molt típica
d’administració –centre educatiu sense un treball conjunt real.
Transicions
Són molts els entrevistats que assenyalen les transicions entre etapes educatives, d’una banda, i escola-treball, d’una altra, com no ben resoltes entre els joves del municipi. Diversos
serveis esmenten que quan un jove canvia d’etapa, sovint el
perden i deixa de ser usuari del servei/recursos disponibles,
amb la problemàtica que implica que joves amb necessitats específiques i risc d’exclusió surtin del sistema. Aquesta situació
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es donaria sobretot entre el pas de primària a secundària. Una
segona transició crítica és la d’escola-treball, on els recursos
disponibles actualment sembla que no possibiliten un acompanyament o una referència clara i efectiva als joves que finalitzen
els seus estudis i volen inserir-se al mercat laboral. En aquest
àmbit, s’assenyala una manca de recursos d’acompanyament
als joves malgrat que Torre Bassas ha ampliat activitats i jovent
usuari. En concret, s’afirma que no hi un recurs per acompanyar
joves d’entre 16-18 a les seves transicions i calen espais específics per a dur a terme aquesta tasca.
Formació
El servei Rubí Forma ofereix un servei de formació per als joves
que es planifica a partir d’un diàleg entre aquest servei i les
empreses de Rubí en què es detecten les necessitats formatives
d’aquestes empreses.
Es troba a faltar una formació efectiva de l’entorn de les noves
tecnologies. S’afirma que no és el mateix ser usuari d’Internet o
d’smartphone que ser competent en un entorn digital i tenir les
aptituds tecnològiques per desenvolupar-se en un entorn TIC
o d’alta tecnologia. S’opina que el jove no forma part automàticament d’una generació digital, sinó que ha d’adquirir les competències específiques i aquestes cal oferir-les des dels serveis
de Rubí.
D’altra banda, alguns tècnics creuen que no hi ha recursos per
tal de formar els joves en competències transversals i habilitats socials com a dinàmica de grups o intel·ligència emocional.
Aquestes competències transversals haurien de servir per capacitar els joves per tal de prendre decisions de manera autònoma.
Perfil del jove que cerca feina als serveis municipals de Rubí
Des dels serveis d’ocupació es comenta una percepció força interessant, i es que Rubí és un entorn industrial, amb possibilitats
i ben connectat amb el seu entorn, però els projectes (empreses, autoemprenedoria...) que tenen a veure amb iniciatives de
tipus industrial no s’estableixen a Rubí, sinó que s’estableixen
a municipis del voltant. En aquest escenari, sembla que Rubí
no està aprofitant del tot la recuperació econòmica del sector
industrial de la comarca, fet que li fa perdre potencial de creació
de llocs de treball per a totes les edats i competitivitat al territori.
En relació amb el perfil d’usuaris dels servei d’ocupació de
Rubí, la meitat dels usuaris joves d’aquests serveis no disposen de formació superior, han tingut feines puntuals, no han
treballat a jornada completa ni contracte laboral indefinit, estan descontents i busquen una possible via de supervivència
a traves de l’emprenedoria. Aquest perfil es troba exclòs del
mercat laboral i es planteja a vegades, com a sortida, empren-
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dre. En aquests casos, el capital per emprendre és molt baix,
fet que ho complica. La manca de formació és un hàndicap a
l’hora d’emprendre o cercar feina i aleshores esperen molt de
les institucions i serveis, perquè se senten desprotegits i esperen ajuts (que depenen de moltes coses) i els ajuts no tenen
un enfocament específic per a joves. L’altra meitat dels usuaris joves són persones emprenedores o no d’origen, que han
mantingut constància en els llocs de treball, regularitat, que
s’han compromès en una feina, que ja els agrada el que fan,
tenen més formació i pel que sigui estan a l’atur o cansats de
treballar per compte aliè. El gruix dels dos perfil esta entre els
25 i els 30 anys.
Habitatge i emancipació juvenil
En el terreny de l’habitatge cal destacar la dificultat d’emancipar-se, degut als elevats preus de la compravenda i el lloguer.
A la complexa situació del sector immobiliari, s’afegeix la tendència a alça del preu de lloguer, en part pel desplaçament de
persones de Barcelona i l’àrea metropolitana cap a les àrees limítrofes. Segons el document d’«El Perfil de la Ciutat» publicat
el 2016, el preu mitjà del contracte de lloguer a Rubí l’any 2015
era de 496 €, ben a prop dels 508 € de Sabadell.
A Rubí manca habitatge social per a tots els col·lectius. L’Oficina d’Habitatge s’està dedicant sobretot a temes de desnonament i no pot dedicar gaires recursos a la promoció d’habitatge
per a joves. D’altra banda, no hi ha actualment a Rubí, segons
els tècnics consultats, cap programa específic d’habitatge per
a joves, sinó que els programes existents es destinen al conjunt de la ciutadania.
Es detecten tres perfils de joves usuaris dels serveis d’habitatge de Rubí: el jove que ha acabat els estudis i que té feina
o un projecte de vida personal i li costa trobar el pis al sector
privat ja que els seus ingressos no són suficients. Un segon
perfil de jove és aquell de nivell socioeconòmic més baix que,
per circumstancies vitals, també busca un habitatge i el busca
directament entre els recursos que li ofereix l’administració pública. Aquest segon perfil és més nombrós perquè l’altre perfil
té mecanismes i recursos tan personals com econòmics per
cercar un habitatge. Cal tenir en compte que en aquest àmbit
les administracions han anat reduint els recursos i els que queden s’enfoquen a la ciutadania en conjunt. El tercer perfil està
format per famílies monoparentals (sobretot dones amb fills)
que tenen prioritat per davant d’altres col·lectius. És tracta d’un
col·lectiu que acostuma a tenir entre 22-35 anys.
Cal assenyalar que els tècnics de referència del servei defineixen un context en termes de polítiques públiques d’habitatge
desfavorable per als joves enfront d’altres col·lectius ja que en

no existir polítiques d’habitatge específiques, altres col·lectius
prioritzats passen per davant.
Relació amb joventut
Des dels serveis educatius s’afirma que «Tenim molt poca informació sobre els joves de Rubí. La percepció que jo puc tenir
dels joves de Rubí és la de ciutadana», fet que crida l’atenció
tenint en compte l’edat dels usuaris dels recursos i centres educatius. S’afirma també que algun servei que ofereix Educació de
Rubí, com el d’informadors a instituts, es doblen amb joventut,
amb la qual cosa caldria una millor coordinació dels recursos i
un millor encaix dels serveis d’educació al PLJ de Rubí per tal
d’establir dinàmiques de treball conjuntes i minimitzar que els
diferents serveis «facin la seva» perdent l’òptica de ciutat.
Percepció dels joves per part dels serveis municipals
A continuació, s’exposen una sèrie de figures que expressen
en una síntesi la visió dels serveis municipals dels joves i altres
aspectes rellevants d’aquest col·lectiu per part dels serveis municipals.

EL JOVE QUE CONEC
• És el qui atenc des del servei, diferents subgrups.
• Visió complexa i rica i matisada per a cada servei.
• Els serveis que no tenen recursos específics per a
joves es guien per la percpeció com a ciutadà.

EL JOVE QUE NO CONEC
• El que no és usuari.
• El que té recursos propis.
• El que no participa de la vida quotidiana a Rubí.

MAPA DEL JOVE RUBINENC
• Consumidor de «cultura de masses».
• El jove que pertany a alguna entitat.
• El jove que fa la seva activitat fora de Rubí i que
puntualment participa de la vida del municipi.
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Quins creus/creieu que són els temes d’interès per als joves?

Quines necessitats tenen els joves de Rubí?

MÚSICA

ESPAIS

• Gran coincidència en què és un tema que
interessa i que és un tema que cohesiona i integra.
Molta activitat musical.

• Punts de trobada on estar i que els sentin seus.

• S’inclouen temes relatius a la creativitat
i a les tecnològiques.

• Distribuïts en el territori: oberts i amb possibilitat de cogestió.
• Equilibri oferta pública-privada.
• Promoure l’associacionisme.

• Dansa.

ACOMPANYAMENT
FORMACIÓ -OCUPACIÓ
• Especialment ocupació.
• Preocupa l’acompanyament en la transició
escola-món de treball.

• En la transició escola-treball (formació en competències transversals, digitals, i preparació per a
noves professions).
• Referents: persones que puguin ser punts
d’ancoratge.
• En donar sortida a les seves propostes de valor.

OCI-LLEURE
• Alta coincidència en el fet que els joves
assisteixen a festes populars.
• Proactivitat i participació en el lleure
per part d’entitats.
• Excessivament centrat en les festes.
• Otaku, gamers.
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MOTIVACIÓ
• Contagiar la motivació dels joves implicats: identitat del jove de Rubí.
• Presència de referents (educadors).
• El treball conjunt ajuntament-joves seria font
de motivació.
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Respecte del Pla Local de Joventut

TRANSVERSALITAT
• Difícil però ha de ser així.
• Que aconsegueixi que pensem tots els serveis
també en clau jove.

CARACTERÍSTIQUES
• Extremadament realista, representatiu dels joves.
• Coherent amb les polítiques de joventut de
l’Ajuntament: han de ser molt clares.
• Els joves han de corresponsabilitzar-se
de les accions.

APORTACIONS
• Treball a partir d’una línia estratègica
i objectius clars.
• Treballar conjuntament amb els joves.
• Potenciar l’associacionisme.
• Major relació amb els instituts.

NECESSITATS
• Coordinació clara.
• Relacionat amb el realisme plantejar objectius
clarament assolibles.
• Dotar de recursos per dur a terme
la transversalitat.

35

Pla Local de Joventut

La mirada dels joves de Rubí
Aquest apartat recull les principals preocupacions del col·lectiu
jove de Rubí recollides a la jornada participativa celebrada el 3
de juny a Torre Bassas dintre del marc del PLJ de Rubí 2017-20.
Aquesta sessió de treball recollia tant les principals necessitats i
preocupacions del col·lectiu jove de Rubí com i què els agrada
dels joves de Rubí.
Quines necessitats tenim els joves de Rubí?
Espais i oci
Els joves de Rubí afirmen amb intensitat que necessiten espais.
Són moltes les tipologies assenyales, però en destaquen els espais d’assaig, equipaments cultuals, piscina, sales de ludoteca/
passatemps, cinema, espais de debats i tertúlies, «murs lliures»
per a graffitis i espais per a les entitats de la ciutat. En relació amb
els ja existents comenten que alguns podrien ampliar els sues horaris com, per exemple, la biblioteca. També hi ha una demanda
d’oferta d’oci, assequible, durant la setmana i caps de setmana,
que inclogui activitats específiques per a joves, concerts i cinema.
Molts joves esmenten específicament que necessiten «més festa
a Rubí» i que arribi a tot el territori de Rubí (barris, urbanitzacions...)
i no només al centre.
Un altre aspecte relacionat amb l’oferta d’oci és la comunicació
d’aquest. Els joves demanen més informació de les activitats que
es fan ja que molts afirmen que estan molt desinformats i que s’assabenten de l’activitat un cop finalitzada tot i els recursos que es
destinen des de Torre Bassas a aquesta tasca.
Transports
Els joves de Rubí, sobretot els qui resideixen a urbanitzacions,
assenyalen que hi ha molt marge de millora en la connexió amb
transport públic entre els diferents nuclis de població de Rubí, i
plantegen la necessitat d’incrementar el serveis de transport públic i fins i tot crear nous mitjans, com ara bicicletes públiques.
Espai públic
Els joves perceben un espai públic en ocasions deteriorat i poc
atractiu. En concret, aquesta percepció se centra en fonts que no
funcionen, la manca de paperers a prop de centres educatius, deposicions de gossos o l’estat de l’espai públic sobretot a algunes
urbanitzacions. Alguns assenyalen també comportaments incívics
d’altres joves, com, per exemple, portar la música molt alta als espais públics.
Serveis
Els joves demanen serveis d’informació tant específics com generalistes; espais específics on s’orienti i s’obtingui informació sobre
assetjament escolar, sexualitat, col·lectius LGTB, feminisme, orientació acadèmica i laboral. També ja s’ha comentat la petició d’in-
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formació sobre oci i activitats que es desenvolupen a Rubí.
Es demana també una xarxa de wifi gratis municipal, més beques
per poder estudiar ( ja que s’afirma que en molts casos no es pot
continuar estudiant per la situació econòmica familiar)
Participació
Hi ha un sector de joves que vol participar més a la ciutat i no troba
espais ni mecanismes per dur-la a terme. Demanen ser escoltats
i que es tingui en compte la seva opinió en aspectes clau que els
afecten i de la ciutat.
Què ens agrada dels joves de Rubí?
Ganes de fer coses, actius
Els joves de Rubí es consideren molt actius, amb esperit crític i
motivats per fer coses i per participar dels projectes de la ciutat.
Es consideren obstinats per fer coses tot i les dificultats que es
troben a la ciutat.
Capacitats del col·lectiu
Són molts els adjectius que els joves han posat al seu col·lectiu.
Consideren que a Rubí hi ha molt potencial entre els joves, que
són creatius, que tenen talent i que tenen la capacitat de «buscar-se la vida» i ressalten la potencialitat del binomi i la identitat de
«poble quillo/gran potencialitat».
Diversos i oberts
Els joves de Rubí es consideren internament molt diversos i oberts
a aquesta diversitat. La consideren un punt fort del col·lectiu que
aporta energia i valor. Aquest fet, segons els joves, repercuteix en
una facilitat per relacionar-se amb altres joves.
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V. LES POLÍTIQUES
DE JOVENTUT A RUBÍ
Si fem una mica d’història de les polítiques de joventut al municipi recordem que el Servei de Joventut es crea l’any 1983. És
més endavant quan apareixen els plans horitzontals de joventut
que feien especial èmfasi en àmbits com ara l’ocupació, la salut
(tractament de drogodependències), la informació (el 1984 apareix la primera oficina d’informació juvenil, TRÀNSIT), els primers
programes de dinamització juvenil (Estiu Jove) o els primers programes transversals de Joventut.
Entre el 1998 i el 2003 es fa el primer pla director de joventut,
l’anomenat Pla jove obert i s’obre un procés de participació i
consulta, el Fòrum Jove.
L’any 2002, es publica l’«Estudi de la Joventut Rubinenca», el
perfil més aproximat dels joves rubinencs que s’ha publicat fins
al dia d’avui, ja que a més de recollir les dades sociodemogràfiques que definien els joves del moment, també realitza una
enquesta als joves en matèria de participació, emancipació i
cultura.
Durant els 2000, però, els programes estrella del Servei de Joventut estaven relacionats amb l’oci i el consum cultural (polítiques afirmatives) i el treball interdepartamental era pràcticament inexistent.
Després de les eleccions de 2015, el PSC és, amb 6 regidors,
el partit amb més representació al Ple municipal (25 regidors) i
el partit que governa, en minoria. L’Ajuntament de Rubí s’estructura administrativament en 4 àrees i l’àmbit d’Alcaldia. L’Àrea de
Serveis a les Persones està integrada per l’Àmbit de Polítiques
Socials (Serveis Socials, Servei de Salut Pública i Servei d’Habitatge), l’Àmbit de Polítiques Culturals, d’Esports i Educació (Servei de Cultura, Servei d’Esports i Servei d’Educació) i l’Àmbit de
Polítiques de Ciutadania (Servei d’Igualtat i Serveis de Ciutadania i Drets Civils).
En la darrera legislatura, el Servei de Joventut (Servei de Joventut i Dona 2011-2015) ha desaparegut de l’organigrama municipal i ha quedat integrat dins l’Àmbit de Ciutadania i Drets Civils.
Aquest fet contrasta amb el nombre de treballadors de què s’ha
dotat el servei.
Actualment, l’Ajuntament de Rubí destina quatre tècnics municipals a l’execució i la planificació directa de les polítiques de joventut i a la dinamització de l’espai jove Torre Bassas. Els quatre
tècnics depenen directament de la cap de l’àmbit de polítiques
de ciutadania.

Per a l’elaboració d’aquest Pla, s’ha realitzat una avaluació profunda del pla anterior. Aquest apartat aborda el grau de desenvolupament de les polítiques de joventut implementades a Rubí
dintre del marc del PLJ 2012-16. Per realitzar aquesta avaluació
es va dur a terme una sessió de treball amb tots els caps de
servei de l’Ajuntament de Rubí des de cada servei concret, es
valoraven aquelles mesures que depenien directament del o
dels serveis, ja que alguna mesura es desenvolupa des de dos
o més serveis.

Macroobjectius del pla anterior:
El PLJ 2012-16 tenia dos macroobjectius:
> El macroobjectiu sobre ocupació i emancipació juvenil es
valora positivament ja que tots els serveis de l’IMPES han
estat valorats positivament. En relació amb l’augment de
l’ocupació juvenil, resulten dades poc fiables ja que molts
joves no es registren al SOC. El repte per a 2020 es continuar treballant per facilitar l’ocupació dels joves.
> El segon macroobjectiu també es valora positivament ja
que s’han programat quasi bé totes les activitats previstes i
totes amb força seguiment per part dels joves. El repte per
a 2020: menys activitats de consum i més activitats cogestionades.

Eixos i accions del PLJ 2012-2016
L’anterior pla 2012-2016, s’estructurava en 7 eixos que tenien
entre 8 i 13 accions cada eix, que en total va donar lloc a 67
programes o accions.

Grau d’acompliment de les
accions del PLJ 2012-2016
El 57 % de les accions han rebut una valoració positiva per part
dels serveis municipals implicats. La valoració de les accions es
va fer tenint en compte el grau d’impacte sobre el col·lectiu jove
de la ciutat. Aquest tipus de valoració és el primer cop que es
duu a terme a Rubí.
Totes les accions es van ordenar a partir dels eixos del Pla Nacional de Joventut. L’elaboració del PLJ 2012-16 va facilitar la
identificació d’indicadors de seguiment pactats amb els serveis
implicats. Finalment, tothom va valorar de manera molt positiva
l’experiència de treball conjunt entre joventut i altres àrees de
l’Ajuntament i entitats supramunicipals.
En aquest període, s’ha generat la inquietud al voltant de la idea
de crear un consell de joventut, en part com a resultat de la par-

37

Pla Local de Joventut

ticipació i la motivació de joves en els processos participatius
i les activitats plantejades pel Servei de Joventut i el Pla Jove
2012-2016.

Gràfic 18: Grau d’acompliment accions PLJ Rubí
2012-16 per eixos
100%
17%

Algunes accions no realitzades han quedat desfasades o descontextualitzades, per exemple, una de les accions que es repetia en diversos eixos és la Guia Jove, que tot i que es va escriure
no es va arribar a editar ja que enguany el format paper no és el
més adequat per arribar als joves.
El Gràfic 18 i la Taula 18 contenen l’avaluació de les accions per eixos del PLJ. A la columna «Total» del gràfic es pot observar el grau
d’acompliment del conjunt d’accions 2012-16. Cal destacar que un
58 % de les accions té un grau d’acompliment positiu o molt positiu. Un 21 % de les accions no es van poder avaluar donat que no
hi ha un registre d’informació que permeti fer una avaluació objectiva mentre que un 21 % de les accions te una valoració de «No
realitzat» o «Cal millorar». En xifres absolutes, de les 67 accions
recollides al PLJ 2012-16, es van considerar com d’acompliment
molt positiu 28 accions, i d’acompliment positiu, 10.
Per eixos, s’observa que en 4 dels 6 eixos inclosos la majoria de
les accions tenen una valoració d’acompliment positiva; aquests
són per ordre de millor valoració: Participació i cohesió social; Cultura, lleure i oci; Trajectòria laboral i informació, i Comunicació. Per
contra, els eixos Trajectòria educativa i Informació i comunicació
són els que registren un grau d’assoliment inferior.

Taula 18: Valoració de les accions
del PLJ 2012-16 per eixos

Eix

Trajectòria
educativa
Trajectòria
laboral
Vida saludable
Participació i
cohesió social
Cultura oci i
lleure
Informació i
comunicació
Total

Molt
Cal
Positiva
positiva
millorar

No
No hi
realitzat
han
/ no ha
dades
funcionat

4

2

1

4

2

13

7

0

0

0

3

10

2

0

2

3

5

12

6

3

1

0

0

10

5

2

0

0

2

9

4

3

2

2

2

13

28

10

6

9

14

67

Font: Elaboració pròpia a partir de sessió de treball amb tècnics de
l’Ajuntament.
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Total

32%

31%

75%
15%

50%

8%

25%

31%

70%

60%

23%

22%
41%

30%

15%
15%

22%

15%

43%

56%

25%

30%

0%

17%

10%

15%

15%
9%
12%
21%

Trajectòria Trajectòria
Vida
Participació i Cultura oci Informació i Total
Educativa Laboral Saludable cohessió social i lleure comunicació
No hi han
dades

No realitzat /
no ha funcionat

Cal millorar

Positiva

Molt positiva

Font: Elaboració pròpia.

El Gràfic 18 i la Taula 18 contenen l’avaluació de les accions per eixos del PLJ. A la columna «Total» del gràfic es pot observar el grau
d’acompliment del conjunt d’accions 2012-16. Cal destacar que un
58 % de les accions té un grau d’acompliment positiu o molt positiu. Un 21 % de les accions no es van poder avaluar donat que no
hi ha un registre d’informació que permeti fer una avaluació objectiva mentre que un 21 % de les accions te una valoració de «No
realitzat» o «Cal millorar». En xifres absolutes, de les 67 accions
recollides al PLJ 2012-16, es van considerar com d’acompliment
molt positiu 28 accions, i d’acompliment positiu, 10.
Per eixos, s’observa que en 4 dels 6 eixos inclosos la majoria de
les accions tenen una valoració d’acompliment positiva; aquests
són per ordre de millor valoració: Participació i cohesió social; Cultura, lleure i oci; Trajectòria laboral i informació, i Comunicació. Per
contra, els eixos Trajectòria educativa i Informació i comunicació
són els que registren un grau d’assoliment inferior.
L’avaluació del PLJ anterior ha estat un element fonamental, ja que ens
ha revelat quins són els aspectes en què és més prioritari intervenir.
De l’avaluació més qualitativa destaquem la bona predisposició de
la majoria de les àrees i departaments municipals per apropar-se
als joves, així com incorporar-los directament o indirectament en
el seu catàleg de serveis.
D’altra banda, és remarcable el fet que l’equip de tècnics de joventut ha crescut durant els darrers 2-3 anys de manera important, la qual cosa ha permès ampliar el catàleg de serveis ofert al
jovent, així com la millora de la qualitat d’aquest catàleg.
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Entitats de caire social:
• AlanMon, plataforma afectats pel bullying
• Casal Alternatiu Joves El Rusk
• LGTruBI (Col·lectiu)
• Associació Compartir

Estratègies i objectius del
Pla Local de Joventut 2018-2021
Tenint en compte l’evolució de les polítiques municipals de joventut i les informacions recollides en l’apartat de «Diagnosi», s’ha
configurat una fotografia de la situació que permet la definició de
les prioritats i, per tant, les estratègies i els objectius per al Pla
2018-2021.
El criteri de l’equip de joventut (tècnic i polític) ha estat cabdal en
la definició d’aquestes prioritats, així com també ho ha estat la
participació de tècnics d’altres serveis i especialment els joves i
les joves que han participat en el grup motor i en la sessió participativa organitzada.

Justificació

Objectius

Mesures

De les conclusions del diagnòstic s’identifiquen 3 àmbits prioritaris, que són: Salut i esports, Emancipació (treball, educació i
habitatge) i Cultura i oci.

Indicadors

A partir de la fase diagnòstica es plantegen 22 objectius que es
desenvolupen a través de 106 mesures orientades a donar resposta a necessitats o potencialitats de les persones adolescents
i joves de la ciutat.
Calendari

Entitats de cultura urbana:
• OtakuRubí, promoció del manganime
• Skateboarding Rubí
• Pressing Caps (col·lectiu grafiters)
• Petados Crew

Definició

Impulsor

Associacions musicals i artístiques:
• La SoniK
• AMR (Associació de Músics de Rubí)
• MusikGard
• Col·lectiu Peacock

Àmbit

Destinatari

Entitats teatrals juvenils:
• Tiamat Teatre
• Escena 13
• Fata Morgana

1. Salut i esports
2. Cultura, oci i creativitat
3. Emancipació: educació, treball i emancipació
4. Participació i associacionisme
5. Cohesió i territori

Mesures

Entitats de lleure educatiu:
• Agrupament Escolta Albada, vinculat a Centre
Maristes d’Escoltes
• Agrupament Escolta Guspira, federat a Escoltes Catalans
• Centre d’Esplai l’Eixam, federats a ESPLAC (Esplais Catalans)
• Associació Riuroig
• Esplai Mube

El Pla Local de Joventut de Rubí 2018-2021 s’estructura en 5 àmbits o eixos:

Objectiu

A continuació, es detallen les entitats i els col·lectius juvenils amb
els quals s’ha col·laborat especialment en els darrers anys, ja sigui
directament a través de Rubí Jove o dels equips d’infància i lleure
(també de l’àmbit de Ciutadania i Drets Civils)

Les mesures tenen una doble classificació en funció de si són noves (sorgides de les necessitats identificades a la diagnosi) o de
continuació (quan venen del pla anterior però continuen sent vigents segons la diagnosi de l’actual pla).

1. SALUT I ESPORTS
DEFINICIÓ
Promoció de la salut, l’oci saludable i la prevenció de consums de risc.
Rubí ha d’anar promovent espais i accions de vigilància i promoció
de la salut integral de les persones joves. D’altra banda, la realització
d’activitat física és un hàbit saludable, que, contribueix a la millora de
la qualitat de vida de les persones. L’esport ha de ser accessible per a
totes les persones joves de la ciutat.
JUSTIFICACIÓ
Els resultats de la diagnosi recullen nombroses dades en relació
amb l’àmbit de la salut; destaquen la necessitat de treballar sobre un
concepte de salut global que incorpori la salut física, mental, sexual,
social i emocional...
També s’observen conductes poc saludables especialment en espais
d’oci on es detecten consums poc responsables d’alcohol i altres
substàncies.

39

Pla Local de Joventut

Per la claredat de les dades de la diagnosi i les necessitats expressades pels joves directament, aquest àmbit és un àmbit prioritari del
pla..
OBJECTIUS GENERALS
1. Promoure l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que
contribueixin a la millora de la salut de les persones joves.
2. Crear una xarxa entre els diferents agents juvenils del territori que
permeti fer detecció precoç i atenció individual als joves en temes
de salut.
3. Prevenir les relacions abusives treballant les habilitats i apoderant
les persones joves.
4. Promoure la salut afectiva i sexual de totes les persones joves i
adolescents.
5. Garantir l’accés a la pràctica esportiva a totes les persones joves i
adolescents del municipi a través de la creació de més espais públics
gratuïts on practicar esport i el foment d’activitats esportives.

OBJECTIU 1. Promoure l’adquisició de coneixements, hàbits i
conductes que contribueixin a la millora de la salut de les persones joves
Mesures:
> Noves:
1. Accions preventives de risc per consum de drogues en espais d’oci
2. Accions de prevenció de socioadiccions
> De continuació:
3. Programa de promoció de la salut juvenil
4. Atenció a adolescents i joves amb trastorns relacionats amb
l’ús de substàncies (CASD, Centre d’Atenció i Seguiment de
Drogodependències)
OBJECTIU 2. Crear una xarxa entre els diferents agents juvenils
del territori que permeti fer una detecció precoç i atenció individual als joves en temes de salut
Mesures:
> Noves:
5. Creació de la Taula de Salut Juvenil
6. Programa de psicosi incipient
7. Consulta de salut adolescent del Cap Rubí Mútua
> De continuació:
8. Programa salut i escola (PsiE)
9. Centre de Salut Mental Infantil i Juvenil (CSMIJ): assistència
psicològica i psiquiàtrica a nens i adolescents
10. Centre de dia de salut mental: Rehabilitació psicosocial i
reinserció comunitària de persones de més de 16 anys amb
un trastorn mental greu
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OBJECTIU 3. Prevenir les relacions abusives treballant les habilitats i apoderant les persones joves
Mesures:
> Noves:
11. Accions destinades a l’autoconeixement i la gestió emocional
tant en l’adolescència com en la joventut
12. Atenció psicològica a dones en casos de violència masclista
> De continuació:
13. Prevenció de relacions abusives als instituts (bullying)
OBJECTIU 4: Promoure la salut afectiva i sexual de totes les persones joves i adolescents
Mesures:
> Noves:
14. Consultori sexual i de parella de l’Espai Jove Torre Bassas
15. Punt Jove LGTBI
> De continuació:
16. Consulta Jove
OBJECTIU 5: Garantir l’accés a la pràctica esportiva a totes les
persones joves i adolescents del municipi a través de la creació
de més espais públics gratuïts on practicar esport i el foment
d’activitats esportives
Mesures:
> Noves:
17. Muntatge de nous espais esportius Street Workout
18. Ampliació skatepark i arranjament de la zona
19. Activitats de promoció de l’esport a través de lliguetes i campionats gratuïts de petit format
> De continuació:
20. Jocs esportius escolars
21. Campus esportius
22. Lliga local futbol sala amateur
23. Espais destinats a la pràctica de l’esport del lleure
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2. CULTURA, OCI I CREATIVITAT
DEFINICIÓ
Promoció de la cultura, l’oci alternatiu i participatiu i el foment de la
creativitat juvenil.
JUSTIFICACIÓ
Els joves rubinencs es defineixen com a creatius. Els últims anys han
augmentat les entitats i els col·lectius juvenils de caire cultural (musical
i de teatre sobretot). Els joves són culturalment actius i reivindiquen el
seu paper com a impulsors de part de l’oferta cultural de la ciutat. Les
seves peticions se centren sobretot en la potenciació d’espais d’assaig per a grups i companyies de teatre locals i programació d’actuacions en directe. També hi ha una part que reivindiquen la presència i
el suport a un art més alternatiu i espais de creació artística
OBJECTIUS GENERALS
6. Reforçar la creativitat juvenil a través del suport infraestructural,
tècnic i/o econòmic a les diferents iniciatives i manifestacions
artístiques juvenils o a través de la programació d’activitats que la
fomentin.
7. Construir una programació cultural participativa juntament amb les
aportacions de les entitats i dels col·lectius juvenils de la ciutat.
8. Promoure la realització d’activitats d’oci als equipaments de la ciutat
i als barris.
9. Millorar la comunicació de les activitats culturals de la ciutat.

OBJECTIU 6. Reforçar la creativitat juvenil a través del suport
infraestructural, tècnic i/o econòmic a les diferents iniciatives i
manifestacions artístiques juvenils o a través de la programació
d’activitats que la fomentin
Mesures:
> Noves:
24. Bucs d’assaig
25. Street Art: murs lliures i Full Colors
26. Sales d’assaig i residències
27. BiblioLab
> De continuació:
28. Subvencions per a projectes culturals d’entitats juvenils
29. Programa de foment de la creativitat

OBJECTIU 7. Construir una programació cultural i d’oci participativa juntament amb les aportacions de les entitats i col·lectius juvenils de la ciutat
Mesures:
> Noves:
30. Taula d’oci
31. Festa Major Jove
32. Programació de concerts i activitats musicals a la Sala 1413
> De continuació:
33. Festes Populars (Tres Tombs, Carnaval, Festa Major, Sant
Roc, Sant Galderic, Sant Joan, Cavalcada de Reis)
OBJECTIU 8. Promoure la realització d’activitats d’oci als equipaments de ciutat i als barris
Mesures:
> Noves:
34. Activitats culturals i d’oci als barris
> De continuació
35. Programació cultural i d’oci de l’Espai Jove Torre Bassas
36. Programes cultural i d’oci d’Estiu i Nadal Jove
37. Programació en arts escèniques, Teatre Municipal La Sala
38. Programació propostes de difusió i creació contemporànies El Celler
39. Espais expositius
OBJECTIU 9: Millorar la comunicació de les activitats culturals
de la ciutat
Mesures:
> Noves:
40. Agenda cultural de ciutat (equipaments, entitats, serveis
municipals...)
41. Pla de comunicació Rubí Jove: nova imatge i nou web
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3. EMANCIPACIÓ: EDUCACIÓ, TREBALL I HABITATGE
DEFINICIÓ
Entenem l’emancipació com la capacitat de construcció del projecte
de vida de les persones joves i l’exercici de la plena ciutadania.
L’eix d’emancipació inclou tres àmbits d’actuació, que incorporen
accions que s’adeqüen al cicle vital de les persones joves (educació,
formació-ocupació i habitatge).
JUSTIFICACIÓ
És precisament aquest eix en què avoquem un treball més intens i
transversal, ja que considerem cabdal incidir sobre la trajectòria vital
de les persones joves com a oportunitat per a la mobilitat social i
per evitar la reproducció de desigualtats, a través de la construcció
d’oportunitats per a la igualtat.
La diagnosi posa de manifest que cal més formació en competències
i habilitats, millor seguiment dels joves en el seu moment transició
escola-treball i una millor connexió entre la formació professional i
l’empresa
cions en directe. També hi ha una part que reivindiquen la presència i
el suport a un art més alternatiu i espais de creació artística

OBJECTIU 10. Facilitar la permanència en el sistema educatiu
i la finalització dels estudis de les persones joves, en especials
als i les joves amb més dificultats
Mesures:
> Noves:
42. Projecte d’intervenció socioeducativa en medi obert
43. Programes de formació i inserció (PFI): Auxiliar d’hoteleria:
cuina i càtering (2017/18) i un de nou d’electricitat el curs
18/19 o 19/20
44. Espai d’orientació i de recerca de beques
45. Reforç escolar
> De continuació:
46. Taula d’infància
47. Aules d’estudi
48. Programes de formació i inserció (PFI): Programes de formació i inserció (PFI): Auxiliar de vendes, oficina i atenció al
públic
49. Programes de formació i inserció (PFI): Auxiliar d’imatge
personal: perruqueria i estètica

OBJECTIUS GENERALS
EDUCACIÓ-FORMACIÓ
10. Garantir la permanència en el sistema educatiu i la finalització dels
estudis de les persones joves.
11. Millorar la trajectòria educativa de la població adolescent i jove fent
possible l’aprenentatge al llarg de la vida.
12. Garantir l’accés a la informació en diferents àmbits a tots els joves
de manera que puguin estar preparats per a la presa de decisions
en qualsevol sentit.
OCUPACIÓ
13. Fomentar l’ocupació i la contractació juvenil proporcionant alhora
als joves la possibilitat de tornar al sistema educatiu i l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball.
14. Promoure la formació i la capacitació professional dels i de les
joves connectant-la amb el món empresarial de la ciutat.
HABITATGE
15. Garantir l’accés a l’habitatge a totes les persones joves residents
al municipi.
16. Donar a conèixer maneres alternatives d’accés a l’habitatge.
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OBJECTIU 11. Millorar la trajectòria educativa i garantir una
oferta formativa postobligatòria en la població adolescent i jove
Mesures:
> Noves:
50. Formacions complementàries Torre Bassas
> De continuació:
51. Formació en lleure educatiu
52. Cicles formatius (Formació Professional):
INS J. V. Foix: CFPM d’Electromecànica de Vehicles Automòbils i CFPS de Automatització i Robòtica Industrial
INS l’Estatut: CFPM Sistemes Microinformàtics i Xarxes i
CFPS Administració de Sistemes Informàtics i Xarxes
INS La Serreta: CFPM: Perruqueria i Cosmètica Capil·lar
i Atenció a Persones en Situació de Dependència; CFPS:
Educació Infantil, i Integració Social
Regina Carmeli: CFPM: Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural, i Cures Auxiliars d’Infermeria, i
Gestió administrativa; CFPS: Animació d’Activitats Físiques
i Esportives, i Comerç Internacional i Higiene Bucodental.
TEGM: Salvament i Socorrisme
53. Batxillerat
54. Centre de Formació d’Adults Pau Casals
55. Programes formatius del Rubí Forma
56. Cursos d’idiomes de l’Escola Oficial d’Idiomes
57. Cursos de català
58. Formació en llenguatge musical i diferents instruments
59. Formació en l’àmbit de l’art i el disseny
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OBJECTIU 12. Garantir l’accés a la informació en diferents àmbits a tots els joves de manera que puguin estar preparats per a
la presa de decisions en qualsevol sentit
Mesures:
> Noves:
60. Servei d’Informació juvenil
61. Espai d’orientació acadèmica
62. Assessorament jurídic a dones
63. Assessoria sociolaboral
> De continuació:
64. Oficina d’informació i orientació del Rubí Forma
65. Programa d’informació i dinamització dels centres de secundària (PIDCES)
OBJECTIU 13. Fomentar l’ocupació i la contractació juvenil proporcionant alhora als joves la possibilitat de tornar al sistema educatiu i l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball
Mesures:
> Noves:
66. Garantia juvenil
> De continuació:
67. Borsa de treball del Rubí Forma
68. Oficina de Suport a l’Empresa (OSE)
69. Oficina de Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG)
OBJECTIU 14. Promoure la formació i la capacitació professional de les persones joves connectant-les amb el món empresarial de la ciutat
Mesures:
> Noves:
70. Consell de la Formació Professional
71. Tastet d’oficis
72. FabLab
OBJECTIU 15. Garantir l’accés a l’habitatge a totes les persones
joves residents al municipi
Mesures:
> Noves
73. Mesa d’Emergència d’Habitatge
74. Servei d’Intermediació Afectats Hipoteca, SIAH
> De continuació
75. Borsa d’habitatge de lloguer
76. Ajuts econòmics per fer front a l’IBI

OBJECTIU 16. Donar a conèixer maneres alternatives d’accés
a l’habitatge
Mesures:
> Noves
77. Sessions informatives de vies alternatives d’accés a l’habitatge
> De continuació
78. Informació i assessoria d’habitatge

4. PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME
DEFINICIÓ
La participació s’entén en el sentit més ampli com el conjunt d’accions
i de processos que generen capacitat en les persones joves per
decidir com ha de ser el seu entorn i intervenir-hi.
D’altra banda, la participació de les persones joves és un element clau
de la construcció de les polítiques de joventut:
- La participació és fonamental en la nostra metodologia de treball:
fem polítiques per als joves i amb els joves.
- El foment de la participació és un dels nostres objectius principals
i treballem per enfortir i apoderar el teixit social juvenil.
JUSTIFICACIÓ
Perquè les persones joves puguin gaudir d’una situació de plena
ciutadania, cal que com a membres de la societat tinguin la possibilitat
de participar plenament en la vida social, cultural i política.
En aquest sentit, seria part de la nostra feina impulsar espais de
participació que incloguin joves de tots els sectors socials, edats i
interessos i, d’altra banda, donar suport a les associacions i col·lectius
ja creats. Les associacions juvenils ens ha manifestat que senten que
tenen més dificultat d’accés a espais i infraestructures que les entitats
«històriques» de la ciutat i ens demanen un major acompanyament.
OBJECTIUS GENERALS
17. Promoure la participació activa d’adolescents i de joves generant
espais d’interlocució amb incidència en les polítiques locals.
18. Donar suport tècnic i acompanyament a les associacions i col·lectius juvenils no formals i visibilitzar-los dins les dinàmiques socials
del municipi.

OBJECTIU 17. Promoure la participació activa d’adolescents i
de joves generant espais d’interlocució amb incidència en les
polítiques locals i/o a través de noves formes de participació
Mesures:
> Noves
79. Noves propostes d’Aprenentatge Servei o suport a pràctiques participatives als instituts de secundària
80. (Mesura 30). Creació de la Taula Jove com a espai d’interlocució de les persones joves amb l’administració i de
seguiment del pla local
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81. Programes d’intercanvis internacionals
82. Consell dels Infants i Adolescents
83. Programes voluntariat Biblioteca Mestre Martí Tauler
84. Comissió de Festa Major
> De continuació
85. (Mesura 65). Programa d’informació i dinamització als instituts
86. Participació activa en la programació de l’Espai Jove Torre
Bassas

Però la salut de la nostra ciutat no dependrà només de la feina de les
institucions, sinó de les competències, els valors i les actituds de la
ciutadania.
Creiem que el jove és precisament el més potent agent de canvi i
treballarem perquè pugui adquirir les competències, valors i actituds
que el converteixin en generador de transformació social.
OBJECTIUS GENERALS
19. Promoure la participació i els usos de les persones joves en els
espais públics

OBJECTIU 18. Donar suport tècnic i acompanyament a les associacions i als col·lectius juvenils no formals i visibilitzar-los dins
les dinàmiques socials del municipi.

20. Vetllar per la inclusió dels interessos dels i de les joves al Pla
d’equipaments i de mobilitat de Rubí.

Mesures:
> Noves:
87. Bossa de préstec de petites infraestructures a entitats juvenils per al desenvolupament del seu programa d’activitats
88. Cessió d’espais destinats a l’ús d’entitats juvenils, ja sigui
per a reunions internes, assajos, o activitats obertes
89. Programa de formació per a entitats de l’OASE (Oficina
d’Atenció i Suport a les entitats)
90. Suport tècnic i assessorament a entitats o col·lectius en
vies de constitució com a entitat (OASE i equip tècnic Joventut)
> De continuació:
91. Subvencions anuals per a entitats i associacions

22. Vetllar per la bona convivència ciutadana als barris, a l’escola, als
equipaments...

5. COHESIÓ I TERRITORI
DEFINICIÓ
Aquest eix incorpora aspectes indispensables per assolir les condicions per avançar cap a una societat igualitària i cohesionada i que
han de permetre assolir l’èxit en la resta d’objectius plantejats al Pla.
Respon a la voluntat de fer de la ciutat un lloc accessible per a tothom,
sense exclusions per raó d’edat, gènere, capacitats, religió, identitat
sexual, o qualsevol altre circumstància personal.
Així doncs, tractaria des de temes d’espai públic i equipaments fins
a qüestions lligades a la bona convivència entre les persones que
l’ocupen.
JUSTIFICACIÓ
Rubí necessita un sentiment de pertinença i cohesió social que impulsi la integració de la ciutadania en el seu context més immediat, una
participació activa a través dels seus drets i deures i una convivència
en una societat diversa i canviant. La diagnosi del pla local desprèn
que una bona part dels joves tenen una imatge negativa de Rubí, tant
a nivell d’adequació de l’espai públic (neteja, mobilitat, equipaments...)
com de recursos. Està a les nostres mans ajudar a canviar aquesta
imatge.
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21. Millorar la percepció de l’apoderament de les dones adolescents
i/o joves a l’espai públic.

OBJECTIU 19. Promoure la participació igualitària i els usos de
les persones joves en els espais públics
Mesures:
> Noves:
92. Dinamització comunitària 3B i educadors de medi obert
93. Oficina d’Atenció a les Persones amb Diversitat Funcional
94. Activitats de coneixement de l’entorn natural i patrimonial
per als alumnes dels instituts
95. Accions esportives a l’espai públic dels diferents barris
(aprofitament espais esportius, skatepark, places, etc.)
96. Projecte Street Art (Mesura 14) (NOU)
OBJECTIU 20. Vetllar per la inclusió dels interessos de les persones joves al Pla d’equipaments i de mobilitat de Rubí
Mesures:
> Noves:
97. Participació de l’equip tècnic de joventut als plans de mobilitat i equipaments municipals portant les propostes juvenils en aquests àmbits recollides a través dels diferents
espais de participació juvenil
OBJECTIU 21. Millorar la percepció de l’apoderament de les dones adolescents i/o joves a l’espai públic
Mesures:
> Noves:
98. Formacions, seguiment i assessorament a grups de dones
joves del SIAD i de Torre Bassas i/o a qualsevol altre collectiu que promocioni el paper de la dona a l’espai públic
99. Presència de punts d’assessorament i atenció a la dona a
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les grans activitats d’oci de la ciutat
> De continuació
100. Educació per la Igualtat de gènere
OBJECTIU 22. Vetllar per la bona convivència ciutadana als
barris, a l’escola, als equipaments, i a la família a través del coneixement dels nostres veïns i del reconeixement de la nostra
diversitat cultural com a tret enriquidor
Mesures:
> Noves:
101. Educació per al desenvolupament
102. Tallers antirumors als instituts
103. Pla de convivència i acollida
> De continuació:
104. Servei Municipal de Mediació Ciutadana
105. Agents cíviques
106. Educació mediambiental
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VI. SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL
PLA LOCAL DE JOVENTUT 2018-2021
Per determinar si el Pla Local de Joventut dona resposta a les necessitats i potencialitats detectades en la diagnosi, és necessari
establir uns criteris d’avaluació i dur a terme les corresponents
tasques de registre i documentació dels processos. És per això
que pràcticament totes les mesures tenen una sèrie d’indicadors
qualitatius i a més han de comptar, tant com sigui possible, amb
una valoració tècnica i una valoració dels usuaris. Per garantir això
es creen dos espais de seguiment, un intern integrat per tècnics
de tots els serveis amb accions per a joves, i un d’extern, integrat
per joves (grup motor, taula d’oci, entitats i col·lectius juvenils...).
Tots dos espais preveuen, com a mínim, una reunió trimestral.
Per avaluar les polítiques de joventut i en concret les estratègies
i els objectius dels definits al Pla Local de Joventut, per a cada
objectiu s’ha marcat una sèrie d’indicadors d’avaluació. Aquests
tenen en compte la perspectiva quantitativa i la perspectiva qualitativa.
Els indicadors d’avaluació són els que ens permetran en el futur
veure si realment hem aconseguit allò que ens proposàvem i en
quina mesura o grau d’assoliment.
L’avaluació és quantitativa quan les variables expressen una quantitat, sigui d’accions, de participants, de barris, d’hores efectives,
etc. Mentre que l’avaluació qualitativa recull la qualitat de l’acció,
com ara la representació dels joves, l’oportunitat de generar noves relacions, la satisfacció i l’opinió dels joves, incorporar innovació i participació als processos, etc. Som conscients de la dificultat
de fer una avaluació qualitativa ja que suposa esforços i més dificultats de subjectivitat que l’avaluació quantitativa.
D’altra banda, també es tindran en compte tots els agents implicats en cada acció sigui, l’Àrea de Joventut, els professionals d’altres àrees i els joves.
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VII. ANNEXOS
ANNEX I: RESUM EXECUTIU ANÀLISI
SOCIODEMOGRÀFICA
Demografia:
> Evolució de la població total de Rubí: la població de Rubí
s’ha incrementat en 18.000 habitants entre l’any 2000 i 2017.
Actualment, la xifra de població total de la ciutat és de 76.639
habitants.
> Evolució de la població jove (15-29 anys): entre el 2000 i el
2017, la població jove de Rubí s’ha reduït en 3.243 joves, una
tendència contrària al conjunt de la població de Rubí. Actualment, a Rubí hi ha 11.751 joves (població entre 15-29 anys).
Aquesta tendència de reducció del gruix de la població jove
s’observa a tota la comarca i és un tret que també s’identifica al conjunt de Catalunya a causa de diverses dinàmiques
demogràfiques i baixa natalitat. La reducció de joves més important es dona a les edats compreses entre els 22 i 29 anys.
> Concentració dels joves: gairebé el 40 % dels joves de Rubí
es concerta a 3 dels 20 barris que formen la ciutat. Aquests
barris són: Centre, Ca N’Oriol i Zona Nord. Aquests tres barris
també són els més poblats de la ciutat.
> Joves estrangers: actualment, a Rubí hi consten 1.752 joves
estrangers (amb nacionalitat estrangera) i representen gairebé el 15 % de la població jove de Rubí. Aquest percentatge és
més elevat que en el conjunt de la població de Rubí (13 %). Els
orígens principals són: Amèrica Central i del Sud, seguits del
nord d’Àfrica.

Mercat de treball:
> Principals activitats del teixit productiu de Rubí: les activitats
de fabricació de productes farmacèutics, comerç a l’engròs,
indústries químiques, fabricació de productes metàl·lics i comerç al detall acumulen el 40 % dels assalariats de Rubí.
> Atur: la taxa registral d’atur de Rubí és relativament més elevada que a la província de Barcelona i Catalunya, tot i que se
n’observa una tendència a la reducció. Aquesta reducció es
dona també a l’atur registrat de joves de Rubí, tant en nois
com en noies i en una intensitat similar.
> Contractació: a Rubí s’observa una major temporalitat dels
contractes que als seus territoris de referència. El 60 % de
la contractació és masculina, i el 40 %, femenina. Les dones
joves signen més contractes indefinits que els homes joves.

Sistema educatiu:
> Matrícula i gènere: les dones predominen a la matrícula dels
estudis d’FP de grau superior i batxillerat, mentre que els homes, a ESO i FP de grau mitjà.
> Català: d’entre els joves, s’aprecia un millor coneixement del català entre les edats més joves que entre les edats més adultes.
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ANNEX II: MAPA DE RECURSOS DE JOVENTUT DE RUBÍ
PLA LOCAL JOVENTUT RUBÍ 2017-2021: EIX SALUT I ESPORTS
OBJECTIUS

MESURES
1. Accions preventives de risc per
consum de drogues en espais
d’oci

3. Prevenir les relacions abusives
treballant les habilitats i apoderant les
persones joves

4. Promoure la salut
afectiva i sexual de
totes les persones
joves i adolescents

5. Garantir l’accés a la
pràctica esportiva a
totes les persones
joves i adolescents
del municipi a través
de la creació de
més espais públics
gratuïts on practicar
esport i el foment
d’activitats esportives
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CALENDARI

IMPULSORS

Joves de totes les edats

2018

Joventut

Infants i adolescents. Pares
d'adolescents

2018

Joventut

Joves de totes les edats

2018

Joventut

Joves de totes les edats

Continuació

Joventut

5. Creació de la Taula de salut
juvenil

Joves de totes les edats

2019

CAS, Salut pública, Joventut

6. Programa de psicosi incipient

Joves i població en
general

2019

CAS

7. Consulta adolescència

Joves fins als 18 anys

2018

CAP Rubí

8. Programa salut i escola

Joves alumnes dels INS

Continuació

CatSalut

9. Centre de Salut Mental Infantil
i Juvenil (CSMIJ): assistència
psicològica i psiquiàtrica a
nens i adolescents

Infants, adolescents i joves

Continuació

CAS

11. Accions destinades a l’autoconeixement i gestió emocional tant en l’adolescència com
en la joventut

Joves de totes les edats

2018

Joventut

12. Atenció psicològica a dones
en cas de violència masclista

Dones joves a
partir 14 anys

2018

SIAD

13. Prevenció de relacions abusives als instituts (bullying)

Alumnes de secundària

Continuació

Joventut i Servei
Mediació Comunitària

14. Consultori sexual i de parella
de l’Espai Jove Torre Bassas

Adolescents i joves

2018

Joventut

15. Punt Jove LGTBI

Adolescents i joves

2018

Joventut

16. Consulta Jove

Joves fins als 24 anys

Continuació

CatSalut

17. Muntatge nous espais esportius Workout

Joves i població en
general

2020

Via Pública i
Esports

18. Ampliació skatepark i arranjament zona (projecte)

Infants i joves

2020

Via Pública, Esports, Joventut

19. Lliguetes gratuïtes i dotació
d’espais d’entrenament
gratuïts. Subvencions per a la
pràctica de l'esport federat,
activitats esportives d'inclusió i
jocs esportius federats escolars

Adolescents i joves

2018

Joventut

20. Jocs esportius escolars

Infants i adolescents

Continuació

Esports

21. Campus esportius

Infants i adolescents

Continuació

Esports i entitats
esportives

22. Lliga local futbol sala amateur

Joves a partir 18 anys

Continuació

Club Esportiu
Rubí Futbol Sala

23. Espais destinats a la pràctica
de l'esport del lleure

Població general

Continuació

Esports i entitats
esportives

1. Promoure l’adquisició
2. Accions de prevenció de
de coneixements,
socioadiccions
hàbits i conductes
que contribueixin a la 3. Programa de promoció de la
millora de la salut de
salut juvenil
les persones joves
4. Atenció a adolescents i joves
amb trastorns relacionats amb
l’ús de substàncies

2. Crear una xarxa
entre els diferents
agents juvenils del
territori que permeti
fer detecció precoç
i atenció individual
als joves en temes
de salut

DESTINATARIS

INDICADORS
Nombre d’accions, nombre participants, nombre
d’espais on s’intervé i
d’agents/serveis que
intervenen, nombre d’intervencions dels agents
de salut a grans festes
ciutat, valoració agents
de salut

Nombre d'agents i de
serveis que hi participen, nombre d'accions
i mesures preses sota
aquest paraigües,
derivacions de joves per
a atencions especialitzades des dels diferents
serveis, nombre de
joves atesos

Nombre d'accions,
nombre de participants,
nombre d'espais on s'intervé, valoracions usuaris i agents de salut que
intervenen, valoració del
personal docent
Nombre de participants,
nombre de derivacions
a altres serveis, grau de
satisfacció dels usuaris,
grau de seguiment dels
usuaris

Grau de participació
dels ciutadans joves en
la redacció dels projectes, nombre d'activitats
programades als espais,
nombre de participants
a les activitats
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PLA LOCAL JOVENTUT RUBÍ 2017-2021: EIX CULTURA OCI I CREATIVITAT
OBJECTIUS

6. Donar suport
infraestructural, tècnic i/o
econòmic a
les iniciatives i
manifestacions
artístiques juvenils

7. Construir una
programació cultural participativa
juntament amb les
aportacions de les
entitats i col·lectius
juvenils de la ciutat

8. Promoure la realització d’activitats
d’oci als equipaments de ciutat i
als barris

9. Millorar la comunicació de les activitats de la ciutat

MESURES

DESTINATARIS

CALENDARI

IMPULSORS

INDICADORS

24. Bucs d’assaig

Músics

2019

Joventut

Nombre de grups que fan ús de l'equipament, nombre d'hores d'aprofitament de
l'equipament, nombre activitats culturals
musicals en què participen aquests grups…

25. Street Art: murs
lliures i Full Colors

Grafiters i il·lustradors

2018

Joventut

Nombre de murs alliberats, nombre de
sol·licituds, nombre d'artistes participants al
Full Colors…

26. Sales d'assaig i
residències

Entitats juvenils de
caire cultural

2018/19

Joventut, Cultura

Nombre de col·lectius que en fan ús, nombre d'activitats de ciutat en què participen,
nombre d'espais de cessió

27. BiblioLaB

Adolescents

2018

Cultura

Nombre d'usuaris, nombre d'activitats
programades…

28. Subvencions per a
projectes d'entitats
juvenils que fomentin la creativitat

Entitats juvenils

Continuació

OASE

29. Programa de foment
de la creativitat

Col·lectius juvenils
i joves creadors

Continuació

Joventut

Import destinat, nombre de projectes
presentat, nombre de projectes desenvolupats...

30. Taula d'oci

Joves de la ciutat

2018

Joventut, Cultura

Nombre de participants, nombre d'accions
de millora proposades, nombre de col·laboracions entre entitats, nombre col·laboracions entre ajuntament i joves…

31. Festa Major Jove

Joves i ciutadania
en general

2018

Joventut

Nombre d'activitats, presència al global de
la Festa Major (espais i dies), assistents a
les activitats…

32. Programació de
concerts i activitats
musicals a la Sala 1413

Joves músics i
ciutadania en
general

2019

Joventut, Cultura

33. Festes populars

Joves i ciutadania
en general

Continuació

Cultura, Joventut

34. Activitats culturals i
d'oci als barris

Joves i ciutadania
en general

2018

Ciutadania i
Drets Civils

35. Programació cultural
de l'Espai Jove Torre
Bassas

Joves

Continuació

Joventut

36. Programació cultural
d'Estiu i Nadal Jove

Joves

Continuació

Joventut

37. Programació arts
escèniques, Teatre
Municipal

Joves i ciutadania
en general

Continuació

Cultura

38. Programació cultura
contemporània, El
Celler

Joves i ciutadania
en general

Continuació

Cultura

39. Espais expositius

Joves i ciutadania
en general

Continuació

Cultura

40. Agenda cultural de
la ciutat

Ciutadania en
general

2018

Cultura

41. Pla comunicació Rubí
Jove

Joves i ciutadania
en general

2018

Joventut, Comunicació

Nombre d'activitats programades, nombre
de grups joves que hi participen, quantitat
d'usuaris assistents

Nombre de joves participants, nombre
d'activitats realitzades…

Nombre de publicacions, nombre consultes, valoració usuaris, augment del nombre
de coneixedors del servei per les xarxes,
augment seguidors a les xarxes
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PLA LOCAL JOVENTUT RUBÍ 2017-2021: EMANCIPACIÓ
OBJECTIUS

MESURES
42. Projecte d’intervenció socieducativa en medi obert

10. Facilitar la permanència en el
sistema educatiu i
la finalització dels
estudis de les
persones joves,
en especials als i
les joves amb més
dificultats

11. Millorar la trajectòria
educativa i garantir
una oferta formativa
postobligatòria a la
població adolescent
i jove

DESTINATARIS
Adolescents i joves

CALENDARI
2018

IMPULSORS

INDICADORS

Ciutadania i
Drets Civils

Nombre de joves atesos i derivats
a altres serveis
Nombre de joves matriculats,
nombre de joves que acaben el
curs, nombre de joves que troben
una feina directament relacionada amb el curs

43. Programes de Formació i
Inserció (PFI) (el RubiForma
ha programat un nou al curs
2017-18, el PFI d’Auxiliar
d’Hoteleria: cuina i catering,
i té la intenció d’obrir un de
nou d’electricitat pel proper
curs

Adolescents i joves

2018 i 2019

Rubí Forma

44. Espai d’orientació i recerca
de beques

Estudiants de
cicles, batxillerats i
universitaris

2018

Joventut

45. Reforç escolar

Estudiants de
primària i secundària

2018

Joventut, Serveis
Socials, Educació

46. Taula d’infància

Alumnes de primer
cicle de l'ESO

Continuació

Ensenyament

Mesures que es posen en funcionament a través del treball de
la taula

47. Aules d’estudi

Estudiants

Continuació

Joventut

Nombre de participants a les
aules i grau de satisfacció

48. Programes de formació i
inserció (PFI): Auxiliar de
vendes, oficina i atenció al
públic

Adolescents i joves

Continuació

Educació

49. Programes de formació i
inserció (PFI): Auxiliar d'imatge personal: perruqueria i
estètica

Adolescents i joves

Continuació

Educació

50. Formacions complementàries Torre Bassas

Adolescents i joves

2018

Joventut

51. Formació en lleure educatiu

Joves majors
d'edat

2018

Joventut

52. Cicles formatius a INS J. V.
Foix, INS La Serreta, INS
l'Estatut i Regina Carmeli

Joves

Continuació

Educació

53. Batxillerat

Joves

Continuació

Educació

54. Centre de Formació d’Adults
Pau Casals

Joves i població en
general

Continuació

Ensenyament

55. Programes formatius del
Rubí Forma

Joves i població en
general

Continuació

RubiForma

56. Cursos d’idiomes de l’Escola Oficial d’Idiomes

Joves i població en
general

Continuació

Ensenyament

57. Cursos de català

Joves i població en
general

Continuació

CNL

58. Formació en llenguatge musical i diferents instruments

Joves i població en
general

Continuació

Educació

59. Formació en l’àmbit de l’art i
el disseny

Joves i població en
general

Continuació

Educació

Nombre de joves atesos

Nombre de joves matriculats,
nombre de joves que acaben el
curs, nombre de joves que troben
una feina directament relacionada amb el curs

Nombre participants, grau satisfacció, nombre activitats que
s'ofeixen
Percentatge de joves que finalitza
els estudis cada curs, nombre de
matriculats a cada curs

Nombre matriculats joves, nombre de joves que superen els
cursos als que es matriculen

Continua a la pàgina segúent >
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60. Servei d’Informació Juvenil

Adolescents i joves

2018

Joventut

61. Espai d'Orientació
Acadèmica

Adolescents i joves

2018

Joventut

62. Assessorament jurídic a
dones (SIAD)

Dones a partir dels
18 anys

2018

SIAD

63. Assessoria Sociolaboral

Joves a partir de
16 anys

2018

Joventut

64. Oficina d’Informació i
Orientació del Rubí Forma

Joves i població en
general

Continuació

Rubí Forma

65. Programa d’informació i
dinamització dels centres
de secundària (PIDCES)

Estudiants d'ESO,
cicles i batxillerat

Continuació

Joventut

13. Fomentar l’ocupació i la contractació juvenil proporcionant alhora als
joves la possibilitat
de tornar al sistema educatiu i
l’aprenentatge
imprescindible per
accedir al mercat
de treball

66. Garantia juvenil

Joves a partir de
16 anys

2018

Rubí Forma

67. Borsa de treball del Rubí
Forma

Joves a partir de
16 anys

Continuació

Rubí Forma

68. Oficina de Suport a l'Empresa

Joves a partir de
16 anys

Continuació

Rubí Empresa

69. Oficina de Treball de la
Generalitat

Ciutadans en edat
laboral

Continuació

Generalitat de
Catalunya

14. Promoure la formació i la capacitació professional
dels i de les joves
connectant-la amb
el món empresarial
de la ciutat

70. Consell de la Formació
Professional de la ciutat

Joves a partir de
16 anys

2018

Rubí Forma

71. Tastet d’oficis

Joves a partir de
16 anys

2019

Rubí Forma

72. FabLab

Joves

2020

OSE

73. Mesa d’emergència d'habitatge

Població en
general

2018

Habitatge

74. Servei d’Intermediació Afectats Hipoteca, SIAH

Població en
general

2018

Habitatge

75. Borsa d'habitatge de lloguer

Població en
general

Continuació

Habitatge

Nombre d'habitatges destinats
al lloguer, nombre de famílies
beneficiàries

76. Ajuts econòmics per fer
front a l'IBI

Població en
general

Continuació

Habitatge

Nombre de beneficiaris, import
ajuts

77. Sessions informatives de
vies alternatives d’accés a
l’habitatge

Joves a partir 18
anys

2018/19

Habitatge

78. Informació i assessoria
d’habitatge

Població en
general

Continuació

Habitatge

12. Garantir l’accés a la
informació en diferents àmbits a tots
els joves de manera
que puguin estar
preparats per a la
presa de decisions
en qualsevol sentit

15. Garantir l’accés
a l’habitatge a
totes les persones
joves residents al
municipi

16. Donar a conèixer
maneres alternatives d’accés a
l’habitatge

Nombre de consultes realitzades, nombre de derivacions,
grau de satisfacció dels usuaris,
nombre d'activitats programades
per aquests espais, valoracions
usuaris

Nombre de joves participants
que troben feina, nombre de participants i nombre de joves que
acaben el curs
Percentatge joves que troben
feina en un termini inferior a 3
mesos, nombre de mesos en trobar la primera feina, temporalitat
ocupació juvenil
Nombre d'empreses col·laboradores en el projecte, nombre de
joves contractats per aquestes
empreses, nombre de projectes

Nombre de famílies ateses, nombre de pisos destinats a la mesa
d'emergència

Nombre de sessions programades i d'assistents, nombre
d'accions alternatives d'habitatge
impulsades per l'Ajuntament de
Rubí
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PLA LOCAL JOVENTUT RUBÍ 2017-2021: PARTICIPACIÓ
OBJECTIUS

MESURES

DESTINATARIS

CALENDARI

79. Noves propostes d’Aprenentatge Servei o suport
a pràctiques participatives
als Instituts de secundària

Joves alumnes de
l'ESO i entitats

2018

Nombre d'Aps en què col·laborem,
nombre d'alumnes beneficiats, nombre d'entitats col·laboradores

2018

Joventut

Nombre de joves que participen,
percentatge d'esmenes que es porten
a tràmit, nombre de reunions anuals,
nombre de trobades amb responsables polítics

Joventut

Nombre de propostes anuals, centre
d'interés de les propostes en línia
amb el Pla Local?, nombre de joves
participants, nombre d'entitats que hi
col·laboren, grau de satisfacció dels
participants
Nombre d'adolescents que l'integren,
nombre d'accions proposades per
ells, i percentatge d'accions que
prenen forma, percentatge de corresponsabilitat en les accions

80. Creació de la Taula Jove
(Mesura 30) com a espai
d’interlocució dels i de les
joves amb l’administració i
de seguiment del pla local

17. Promoure la participació activa d’adolescents i joves
generant espais
d’interlocució amb
incidència en les
polítiques locals

18. Donar suport tècnic
i acompanyament
a les associacions i
col·lectius juvenils
no formals i visibilitzar-los dins les
dinàmiques socials
del municipi
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81. Programes d’intercanvis
internacionals

Joves

Joves i entitats

2018

IMPULSORS

82. Consell dels infants i
adolescents

Infants i
adolescents

2018

Ciutadania i
Drets Civils

83. Programes voluntariat
Biblioteca Mestre Martí
Tauler

Ciutadania

2018

Cultura

84. Comissió de Festa Major

Ciutadania

2018

Cultura

85. Programa d’informació i
dinamització als Instituts
(Mesura 65)

Alumnes ESO,
cicles i batxillerats

Continuació

Joventut

86. Participació activa en la
programació de l'Espai
Jove Torre Bassas

Adolescents i
joves

Continuació

Joventut

87. Bossa de préstec de
petites infraestructures
a entitats juvenils per al
desenvolupament del seu
programa d’activitats

Entitats i
col·lectius juvenils

2018

Joventut

88. Cessió d’espais destinats
a l’ús d’entitats juvenils,
ja sigui per a reunions internes, assajos, o activitats
obertes

Entitats juvenils

2019

OASE/Joventut

89. Programa de formació
per a entitats de l’OASE
(Oficina d’Atenció i Suport
a les entitats)

Entitats juvenils

2018

OASE

90. Suport tècnic i assessorament a entitats o col·lectius en vies de constitució
com entitat

Entitats i
col·lectius juvenils

2018

OASE/Joventut

91. Subvencions anuals per a
entitats i associacions

Entitats i
col·lectius juvenils

Continuació

OASE

INDICADORS

Nombre de participants joves, nombre
d'accions anuals, nombre d'accions
proposades per joves que es porten
a terme

Entitats i col·lectius participants,
nombre de infraestructures cedides,
nombre d'espais cedits, nombre
d'activitats obertes a la ciutadania
realitzades, import de capítol IV del
Servei de Joventut
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PLA LOCAL JOVENTUT RUBÍ 2017-2021: EIX COHESIÓ I TERRITORI
OBJECTIUS

19. Promoure la participació i els usos
de les persones
joves en els espais
públics

20. Vetllar per la
inclusió dels
interessos dels i
de les joves al Pla
d’equipaments i de
mobilitat de Rubí

21.Millorar la percepció
de l’apoderament
de les dones adolescents i/o joves a
l’espai públic

22. Vetllar per la
bona convivència
ciutadana als barris, a l’escola, als
equipaments, i a la
família a través del
coneixement dels
nostres veïns i del
reconeixement de
la nostra diversitat
cultural com a tret
enriquidor

MESURES

DESTINATARIS

CALENDARI

IMPULSORS

92. Dinamització comunitària
3B i educadors de medi
obert

Joves del barris del 25 de
Setembre, Les Torres, Ca n'Oriol
i El Pinar. Població en general
dels barris implicats

2018

Ciutadania i Drets
Civils

93. Oficina d’Atenció a les
Persones amb Diversitat
Funcional

Persones de totes les edats amb
diversitat funcional

2018

Serveis Socials

94. Activitats de coneixement
de l’entorn natural i patrimonial pels alumnes dels
instituts

Alumnes de secundària

2018

Medi Ambient

95. Accions esportives a l’espai públic dels diferents
barris (aprofitament espais
esportius, skatepark, places, etc.) (Mesura 19)

Adolescents i joves

2018

Joventut

96. Projecte Street Art: ús de
l'espai públic a diferents
barris (Mesura 25)

Grafiters i il·lustradors

2018

Joventut

97. Participació de l’equip
tècnic de joventut als
plans de mobilitat i equipaments municipals portant
les propostes juvenils en
aquests àmbits recollides
a través dels diferents espais de participació juvenil

Ciutadania

98. Formacions, seguiment i
assessorament pels grups
de dones joves del SIAD i
de Torre Bassas

2018

Via Pública i Mobilitat

2018

SIAD

INDICADORS

Nombre d'accions
realitzades per entitats i Ajuntament
a l'espai públic,
nombre de mesures de millora
per a persones
amb diversitat
funcional en equipaments i espai
públic,

Nombre de
reunions, nombre
d'aportacions
realitzades, nombre d'aportacions
acceptades

Nombre d'accions
programades,
nombre assistents,
nombre de situacions de violència
denunciades a
les festes de gran
format

99. Presència de punts
d'atenció i assessorament
a la dona (violències
masclistes) a les grans
activitats de ciutat

Dones de totes les edats

2018

Ciutadania i Drets
Civils

100. Educació per a la Igualtat
de Gènere

Alumnes de secundària

Continuació

SIAD

101. Educació per al Desenvolupament

Ciutadania i Drets Civils

2018

Ciutadania i Drets
Civils

102. Tallers antirumors als
instituts

Ciutadania i Drets Civils

2018

Ciutadania i Drets
Civils

103. Pla de convivència i
acollida

Ciutadania i Drets Civils

2018

Ciutadania i Drets
Civils

104. Servei Municipal de Mediació Ciutadana

Ciutadania i Drets Civils

Continuació

Ciutadania i Drets
Civils

105. Agents cíviques

Civisme

Continuació

Civisme

Nombre d'interaccions amb joves

106. Educació mediambiental

Alumnes de secundària

Continuació

Medi Ambient

Nombre de tallers
realitzats, nombre
d'assistents als
tallers

Nombre d'accions
programades i
nombre d'assistents, nombre de
mediacions amb
joves realitzades
pel servei de
Mediació
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ANNEX III: LLISTA
ENTREVISTES I GUIÓ
1. Regidoria de Projectes d’Alcaldia. Àrea de Servei a les Persones. Marta García
2. Ciutadania, Drets Civils i Polítiques d’Igualtat. Cap de l’àmbit. Rosa González
3. Ensenyament. Cap del servei. Ariadna Cavero
4. Rubí Forma. Oficina de Formació. Neus Olivé
5. Cultura. Alicia Francisco
6. Cultura. Equip de Cultura.
7. Espai Públic. Marta García
8. Habitatge. Jordi Martínez
9. Equip de Torre Bassas
10. Salut Pública. Andrés Cano
11. COS/CAS. Elena Flores i Víctor Martí
12. Polítiques Socials. Equip del Servei d’Atenció a l’Adolescent
13. Esports. Cap del servei. Ismael Aguilera
14. Servei d’Organització, Planificació i Qualitat. Tècnic responsable de projectes. Jordi Ibañez
15. Promoció econòmica. Cristian Castillo.

Guió entrevistes Pla Local de Joventut
Som l’equip que està gestionant la redacció del nou pla de joventut de Rubí. Per aquesta raó estem fent una sèrie d’entrevistes a
persones que per la seva vinculació al municipi són significatives
i poden aportar una visió enriquidora al pla. L’objectiu de l’entrevista és que ens ajudeu a completar i matisar el eixos del mapa
del que hauria de contenir el Pla Local de Joventut. Per això són
importants les teves aportacions.
És un guió semiestructurat basat en:
> Vincle amb el Pla Local de Joventut
> Àrea d’interès específic:
Lleure, oci /Formació i inserció/ Habitatge/Igualtat/Territori
> Valoració del que s’està fent a cada una de les àrees:
• Lleure, oci
• Formació i inserció
• Habitatge
• Igualtat
• Territori
> Qui t’agradaria que vetllés i impulsés la implementació del Pla
(com)?
> Des de la il·lusió, des del somni: com t’agradaria que fos el
nou Pla Local de Joventut?
> Com superar les dificultats que apareixerien si es plantegés
com a tu t’il·lusiona (inclou-hi quines dificultats perceps)?
> Aportació particular al Pla
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ANNEX IV: RESULTATS JORNADA
PARTICIPATIVA AMB JOVES
PLA LOCAL DE JOVENTUT 2017-2021
SESSIÓ PARTICIPATIVA 03/06/17
Rubí. Torre Bassas
10.30 h Benvinguda
11.00 h Per grups d’edat i entitats:
Quines necessitats tenim els joves de Rubí?
Què m’agrada dels joves de Rubí?
13.00 h Pica-pica. Exposició panells dels grups
13.45 h Dinar
15.15 h Grups per àmbits de treball
1a ronda: Quines propostes fas per a aquest àmbit?
16.30 h Grups per àmbits
2a ronda: Quines propostes fas per a aquest àmbit?
17.30 h Pausa–Pastís
17.45 h Posada en comú
18.45 h Cloenda i comiat

EDUCACIÓ
> Conèixer les activitats per als joves
> Més varietat d’estudis i cicles formatius. Horaris i centres
Què m’agrada dels joves de Rubí? Grup de 12 a 16 anys
> Som CREATIVES!
RELACIÓ SOCIAL
> La facilitat de relacionar-nos socialment
> Que si ens coneixem som bons amics
> Hi ha molts antifeixistes
> És fàcil conèixer noves persones i hi ha poques baralles
> Les Squads
> Sempre hi ha gent que et defensa a les baralles
> Som molt cibernautes
DIVERSITAT
> Sempre hi ha joves que passegen pel carrer
> Tenim gustos diferents
> Però pots trobar gent amb els teus gustos fàcilment
> Moltes varietats d’etnies urbanes
> Portem altaveus amb volum alt

Quines necessitats tenim els joves de Rubí? Segons les entitats
Quines necessitats tenim els joves de Rubí? Grup de 12 a 16 anys
ESPAI/SERVEI PÚBLIC
> Papereres a prop dels instituts
• Institut Estatut
> Parc infantil a Can Fatjó
• Parc per a persones de totes les edats
> Wifi gratis
> Més aixetes arreglades
> Transports públics gratuïts
> Focus de l’skatepark més temps oberts
> Recollir les caques dels gossos
> Menys policia
• Més respecte a tot el que es mou (i el que no)
BARRIS
> Visibilitzar les urbanitzacions (Castellnou)
• Més activitats a les urbanitzacions
OCI
> Un centre comercial, per no haver d’anar a la Patagònia
> Més festes a Rubí
• Concerts... no només al centre
> Un cinema

VERTEBRACIÓ TERRITORIAL
> Més integració social a certes zones on els joves no se senten
integrats a Rubí. Oriol, Pinar, Torres... en general.
> Igualtat d’oferta a les urbanitzacions. És on més joves hi ha i
no hi ha res!
> «Culturals i extraescolars»: participa de la tradició; millorar en
lo que ens agrada
> Més ajudes, suport i facilitats en el camp de la producció cultural. Desigualtats entre entitats: joves, antigues
> Més activitats multiculturals
HABITATGE
> Com ens independitzem de casa?
> Tema independitzar-se (problema d’habitatge generalitzat).
NO PLA HABITATGE
• Taula de treball. Altres involucrats
ESPAIS ENTITATS
> Espais i entitats. Casino?
> Espai autogestionats
> Més espais
> Espais de debat global. Discutir i consciència
> Més participació

55

Pla Local de Joventut

> Com ens fem escoltar? Més contacte amb polítics, regidors...
> Entitats noves vs. entitats de tota la vida
MÉS OCI DE TOT TIPUS
> Charlas en los colegios sobre el bullyng. Dificultad para acceder
> També LGTB. Tractar situació part ètica
> Activitats d’oci de qualitat i la seva comunicació
> Més comunicació entre joves i lo que es fa a la ciutat
> Més espai per fer esport
> Oci a Rubí
> Més informació. Millor
• Espais, recursos, novetats, activitats, espai web concret
> Possibilitat de formació dual
> Piscina
> Fa falta diners per fer tot això, es té que preveure
> Campaña contra el bullyng con actividades por las calles
> Lugar de asesoramiento gratuito para jóvenes con problemas
(acoso, familiares, etc.). Sin horarios de lista de espera
> Intervencions a escoles!!! Col·lectius LGTB, bullyng
> Facilidades para estudiar
> Facilitats de mobilitat en períodes no lectius
> Accessibilitat equipament per poder estudiar sempre
> Més suport educatiu per tothom a tot el territori en general
> Més horari biblioteca

Què m’agrada dels joves de Rubí? SEGONS LES ENTITATS
> Ganes de festa
> Iniciativa per construir
> Almenys per part d’alguns col·lectius hi ha molta energia i motivació per fer coses i canviar. NO ENS RENDIM
> Cada vez hay más jóvenes con ganas de cambiar las cosas
> L’obstinació en seguir fent coses
> Som un jovent molt diferent i divers
> Diversitat
> Mucho potencial por descubrir
> Teixit associatiu
> Implicació
> Talent
> Originalitat
> Busca vides
> Autogestió
> Potencial intel·lectual
> Creativitat
> Binomi poble quillo/ gran potencialitat

Quines necessitats tenim els joves de Rubí? Grup de 17 a 30 anys
QUE LES IDEES S’ESCOLTIN
> Més espais d’oci per infants i joves, al centre i urbanitzacions
> Espais per a joves
> Llocs culturals que fomentin la nostra educació
• Espais per estudiar amb tranquil·litat que cobreixi les nostres
necessitats
> Llocs/sales on els joves ens poguéssim divertir. Jocs de passatemps
> Lloc de tertúlia i debat a nivell de jovent
> Millorar els horaris d’obertura de la biblioteca
> Bar/cafeteria per a estudiants
> Espais de trobada amb passatemps
> Sales o llocs d’iniciació o entrenament a nivell dels esports
> Gaudir: 1 dia + de FM. Espais en els quals puguin fer menjar,
estudiar tant individualment com col·lectivament
> Més espais on poder entrar gratuïtament
> Oferir més espectacles en català, gratuïtament o de pagament
MÚSICA
> Promoure la música a Rubí
• Facilitar els estudis de música fora de Rubí si a dins no hi ha
opció de conservatori
• Promoure estudis de música moderna a l’Escola Municipal
de Música. Rebaixar preus de l’ensenyament musical a Rubí
• Més beques d’estudi per a l’ensenyament del músic
• Més Jam-sessions i en cap de setmana més espais oberts
perquè el músic pugui tocar ben preparat per a actes musicals
> Hacer más conciertos
• Molts grups de Rubí volem una oportunitat per tocar aquí
• Sala 14/13 plazas públicas
• Aprovechas musicalmente el verano (noches/tardes)
• Más facilidad para organizar actividades de ocio (música,...)
> Asociación jóvenes de músicos
> Més concerts i més festes amb música. Espais per a joves
> Espacios de ensayo para grupos locales
FORMACIÓ I ORIENTACIÓ
> Grup d’orientació estudiantil a nivell d’ESO
• Orientació laboral a nivell 2n/3r ESO per decidir el futur estudiantil
> Cursos o formacions gratuïtes / subvencionades
> Més murs lliures per grafitti
• Rubí es feo
TRANSPORT I MOBILITAT
> Millorar el transport urbà i les connexions interurbanes
> Per no contaminar massa, com es fa a Barcelona, fer lloguer de bicis
> Descomptes del que és l’oci. Facilitat en el transport
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Què m’agrada dels joves de Rubí? Grup de 17 a 30 anys
PARTICIPATIUS
> Participatius i «lluitadors»
> Nosaltres fem moure Rubí
> Que som un col·lectiu
> La iniciativa a fer propostes
> L’esperit crític i participatiu
> L’energia per canviar la situació
> L’organització i unitat que podem demostrar des d’organitzacions diferents per a un objectiu comú
> Ganes de participar en esdeveniments culturals
HABITATGE
> Possibilitat d’un habitatge digne
• Pisos per a estudiants amb preus reduïts
DIVERSOS I OBERTS
> Que tenen bones idees
> Joves creatius i amb talent
> Que hi hagin artistes (pel que fa a la música sobretot)
> La diversitat
> Una gran parte tiene una mentalidad abierta
> Que tinguin mentalitat de locura, gresca, etc.
> La poca vergonya de la majoria de gent
> Gaire bé res
> La possibilitat que la Torre Bassas t’obri al món en l’àmbit laboral i social
ESPAVILATS
> Som espavilats
> No deixem que ens tractin com idiotes
> Són el futur i estan ben preparats
> La capacitat per buscar-se la vida fora de la ciutat i encara
estimar Rubí

PROPOSTES DEL GRUP SOBRE ESPAI PÚBLIC,
CIUTAT I CONVIVÈNCIA
Temes inclosos en el grup de treball:
> Equipaments públics
> Mobilitat
> Civisme i reciclatge
> Convivència
Amb gomets es vota en funció dels criteris següents:
FAVORITO

VIABLE

PRESCINDIBLE

> Més locals d’assaigs ben situats i gratuïts
• Ara no hi ha PÚBLICS
> Bucs d’assaig
> Grups rubinencs a l’ Escardívol
• Concurs grups locals per a tocar a l’Escardívol
• Facilitar l’equipament, infraestructura, etc.
> Organització de concerts al carrer: Ass. Juv. Musicla La Sonik
pot ajudar
• Més bars amb música en directe
• Més esdeveniments de Jam-sessions caps de setmana i al
estiu
> Ús espai 14/13 com a sala de concerts: Associació Juvenil Música La Sonik pot ajudar
> Zona per a música callejera a qualsevol hora del dia. Amb
piano i bateria, accés per a músics i aficionats que tinguin cura
dels instruments
• Respectant el descans dels veïns
> Crear un hotel d’entitats juvenils
> Equipaments per a totes les entitats
• Espai autogestionat amb suficient cabuda per a totes les entitats
> Equipaments autogestionats per i per als joves
> Espais i edificis que s’han quedat en desús (edifici prop dels Maristes, dinopolis?, cinemes,...) aprofitar-los, reformar-los i donar-li
algun ús, per les entitats, per grups musicals entre altes
• Hi ha espais de l’Ajuntament que porten més de 20 anys
esperant ser restaurats (Vapor Nou)
> Millorar l’equipament públic (so, llums,..) per facilitar a entitats
musicals la realització de concerts
• Renovar o actualitzar material de so (altaveus, taules de mescla), llums (focus,...) i altres
> Reutilitzar les antigues sales de cinema (de Les Torres) com a
sales de concert o bucs d’assaig. Conservatori Municipal de
Música Moderna de Rubí
> Reformar i reactivar l’antic cinema
> Més places d’aparcaments per a cotxes amb dues o més plantes a l’Escardívol, 25 de Setembre i ampliar i fer gratuït el parc
del Mercat Municipal
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> Més pàrquing gratuït
• Treure zona blava!!!
> + Zones de wifi gratis
> Fires más asequibles económicamente
> Obrir un centre d’atenció als/els joves del col·lectiu LGBTi+
> Creació d’una taula per la igualtat: coles, instis, col·lectius,
lleure, associacions
• Igualtat d’oportunitats per a totes les persones
> Parcs infantils 100 % inclusius
> Descomptes en el transport públic fins els 25
> Targeta Bus Jove/estudiant durant tot l’any
> Més bus, més accessos i la seva millora. Millor connexió amb
les urbanitzacions
• Poder accedir a les urbanitzacions per carrers amb il·luminació i voreres
> Transport més barat a Rubí!!!!
> Transport nocturn!!!
• Transport nocturn hasta la 2:00/3:00 A.M.
> Evitar crueltat animal a rues
> Autobusos urbans que consumeixin energies renovables
• Millora en la neteja de contenidors d’escombraries
> Implantació d’un tipus diferent de recollida d’escombraries
> Papereres amb quatre apartament per fomentar el reciclatge
i eliminar les papereres d’un sol espai i per tant de resta....
(plàstic, orgànic, paper, vidre)
> ¡Cobrar por reciclar com a ALEMANYA!
> Campanya de sensibilització sobre la gestió de residus al carrer
> Deslocalització de serveis
• Sant Muç no té cap parc! Ni res!
> Manteniment de les urbanitzacions
• Mantenir les urbanitzacions igual que el centre
• Poda i retirament de plantes mortes a la zona de Can Alzamora, 25
de Setembre, Zona Nord,... i més manteniment d’aquests espais
> Manteniment de l’espai verd
• Plaça Dr. Guardiet hi ha zones verdes, molt petites, i no es
mantenen
> Campanya d’educació sobre la cura de l’entorn natural
> Millora al Pipican
> Fomentar més o donar a conèixer rutes per fer amb bici o a
peu per la ciutat i conèixer més l’entorn natural
• I manteniment d’aquestes rutes o que l’Ajuntament faciliti les
iniciatives de les entitats que fan manteniment d’aquests espais naturals
• Promocionar el Centre Excursionista de Rubí
> Tema bicis: a Sant Cugat hi ha uns espais gratuïts per guardar
les bicicletes, com unes casetes
> Bicicletes públiques
> Crear espais workout «Street workout»
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PROPOSTES DEL GRUP SOBRE CULTURA I OCI
Temes inclosos en el grup de treball:
> Models d’oci juvenil
> Foment de la creativitat
> Espais culturals
FAVORITO

VIABLE

PRESCINDIBLE

> MÉS JAM-SESSIONS
> Fer jamsessions temàtiques a l’Habilitar días laborables en julio y septiembre para jam-sessions temáticas en el Ateneu
> Publicació i comunicació. Agenda, Radio, TV, no és suficient
> Jornades de xerrades per a activitats
> Aules de debat juvenil sobre problemes globals actuals: Muntar article en el diari + blog
> Descentralitzar l’oferta cultural als barris
> Concurs musical perquè bandes locals toquin a Festa Major P
> Fires (com la de la cervesa) però dedicades a activitats juvenils
(videojocs, música, pintura, escriptura, ball, esports, etc.). On
hi hagi tallers i demos
> Procés participatiu per als esdeveniments culturals i d’oci
> Espai/web/et per promocionar grups, tallers, bandes, associacions, etc.
REUTILITZACIÓ ESPAIS
> Cinema gestionat per joves
• Per joves i per a joves (programació i gestió)
> Més interlocució ajuntament-instituts .
> Comunicació entre cultura i joventut amb tutors d’institut i primària. Promoció de creació i cultura extraescolar fora dels instis
> Concert/festival a places públiques a l’estiu i a la nit, i en seu
defecte a la sala 1413 del Pinar)
> Fomentar la música en directe tot l’any
> Ajuda en la promoció de les actuacions de creadors de la ciutat
> Seguiment i interés per part de l’Ajuntament
> Recolçament als artistes locals (de totes les disciplines). Que als
pressupostos ordinaris hi hagi una partida per a recolzar propostes artístiques i culturals ciutadanes, beques, etc.
> Departament a l’Ajuntament que s’encarregui de gestionar
propostes artístiques i culturals, tant en l’àmbit econòmic com
en l’àmbit de suport per a desenvolupar el projecte
> Centre d’orientació cap diferents col·lectius
BUCS 13/14
> Llista de llocs desaprofitats i novedosa reforma i ús per als
joves i l’explotació cultural
> Utilitzem els cines com a espais d’assaig. La Torre
> Concerts a Ca n’Oriol
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> Llocs: Magatzems “Dinosaurio”..
> Preservar locals d’expo als joves artistes de Rubí per donar-se
a conèixer al món
> Edifici no habitat on poder gratifejar o expressar-se + neteja
de ciutat
> Buscar espais per fer sound systems
> Els joves ens hem d’informar i tenir coneixements de la cultura
i tradicions d’aquí, Rubí
Suport a la tradició popular i
tradicional
> Oci i cultura de qualitat de diferents estils. NO grans esdeveniments de masses oblidant la resta
> Oferir més espectacles en català i de qualitat
CREACIÓ DE NOUS ESPAIS
> Llocs on passar el temps, conèixer gent i fer activitats o jocs,
passatemps, etc.
> Espacio nocturno dedicado a necesidades juventud (varios
ámbitos) (dvds-dissabte) Ex. Poliesportiu la Llana – Transport
nocturn
• Facilitar transport per a les activitats nocturnes o fora del
nucli urbà
> Espais musicals per a grups de música en la ciutat + enquesta
al veïnat
> Més espais on es prestin sales (gratuïts o assequibles) amb
bona promoció
> Creació d’una cafeteria o bar de debat i estudi entre estudiants
> Definir equipaments culturals. Apropiar-nos d’ells. CREACIÓ
ARTÍSTICA
> Creació/foment d’un espai on actuar/assajar (1413?)
> Espais d’oci i creació per a rubinencs: Vapor Nou. Buit es pot
aprofitar

PROPOSTES DEL GRUP SOBRE SALUT I ESPORTS
Temes inclosos en el grup de treball:
> Promoció de la salut: nutrició, afectivitat, salut sexual, bullyng, prevenció, alcohol i drogues
> Esports: promoció de l’esport, equipaments i entitats
FAVORITO

VIABLE

PRESCINDIBLE

> Xerrades sobre sexualitat
• + Socials i emocionals
• Biologistes (de sexualitat i nutrició, drogues, ..)
> Tractar el tema de la sexualitat amb més normalitat a les escoles
> Campanyes i difusió contra el bullyng i l’assetjament amb
punts d’atenció i protocols (lgbtifòbia, racisme, sexisme, islamofòbia, etc.)
> Tractar la salut com una assignatura i així poder parlar de tots
aquests temes i normalitzar-los a les escoles!
> Més conscienciació sobre el bullyng amb una xerrada l’any no
fem res!
> Més implicació de les escoles en el tema del bullyng
> Normalitzar les diferents identitats de gènere i orientacions sexuals
• Implicació del professorat en l’elaboració del protocol ajuda
que s’apliqui a les escoles i instituts
> Fer un protocol per a escoles i instituts convidant persones de
col·lectius «oprimits» perquè participin en fer-los. Aplicar-lo i
que el professorat estigui informat
> Testimonis a les xerrades
> Més consciència sobre la salut sexual. Més enllà de les xerrades
> Educació per la diversitat
> Contractar psicòlogos a les escoles i fer visites individualitzades.
• Amagar el bullying no dona una imatge millor, la dona solucionar-ho
• Anar al psicòleg no et fa un boig, et fa més persona
> Més ajuts econòmics
> El menjador de les escoles més barat
> Esports subvencionats per als joves amb dificultats econòmiques
> Ajuts econòmics en l’esport de salut al jovent amb un nivell
adquisitiu baix
> Més escolta als joves
> Campanya contra tabac
> Un recurs on poder parlar de consum responsable i d’acompanyament (drogues) quan el consum ja es dona
> Controlar els adolescents perque no passin límits
> Esport i varietat
> Esport més integrador
> Més pistes en condicions per a particulars
> Més varietat de llocs esportius públics
• Pistes de bàsquet i futbol hi ha a tot arreu, però si t’agrada
més el tennis o el vòlei?
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PROPOSTES DEL GRUP SOBRE ASSOCIACIONISME, LLEURE I
PARTICIPACIÓ
Temes inclosos en el grup de treball:
> Espais de participació: Consell de Joves, entitats al REC,
foment associacionisme, entitats juvenils
FAVORITO

VIABLE

PRESCINDIBLE

> Buscar formacions o recursos per millorar la comunicació
• Tutors informin sobre les entitats a les hores de tutoria
• Donar-nos a conèixer a diferents sectors de la societat
• A l’Ateneu hi ha cursos i formacions per a les entitats
> Agilitzar el procés de subvencions
• No justificar una subvenció que encara no hem rebut
> Ajuda econòmica –subvencions– encara no s’han cobrat les
de l’any passat. Problemes per engegar projectes per falta de
diners: falta suport associacions noves; diferències entre les
subvencions que cobren les associacions
> Més confiança en les entitats a l’hora de crear i organitzar
esdeveniments
> Facilitar el contacte amb l’Ajuntament per a associacions, entitats, etc.
> Manifestacions en cas de falta de recolzament (opció)
> Cedir la gestió i programació de l’espai 14/13 a les entitats
joves (supervisat per l’Ajuntament òbviament)
> Donar-se a conèixer a gent nova
• Més estudiants amb coneixement de Marketing –Publicació–
massiva de les mateixes
• Que hi hagués un pla de comunicació establert des de l’Ajuntament per fer difusió de les entitats/associacions o bé consells
> Macro campanya de comunicació i donar a conèixer les entitats
> Disposar d’espais públics en dies festius i caps de setmana
> Més rapidesa a l’hora de cedir espais puntuals
• Exemple: 1-2 setmanes
> Facilitar espais públics i carrer a entitats per organitzar esdeveniments
> Facilitar locals per a entitats
> Buscar i trobar un espai on puguem parlar/trobar-nos/debatre/
compartir experiències. Potser primer parlar amb cada entitat i
a partir d’aquestes trobades consensuar aquest espai
> Proporcionar espais a aquests grups (encara que siguin temporals) per a les diferents activitats que fan
> Fomentar els espais d’aquí Rubí i donar-les a conèixer
• Casal Popular, Crac, Local aprofitables
> Projecte restauració Torre Saldúvar per a un hotel d’entitats
• Exemple: Aplicar un estudi d’impacte acústic en el CRAC i en
funció dels resultats dur a terme una reforma estructural de
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la sala
> Millor marketing de les activitats culturals
• Fondos monetarios para departamentos de marketing (redes
sociales) . Charlas en colegios
• Grups d’experts i estudiants en temes com economia. Algoritme cultural
> Tenir un REC amb totes les dades actualitzades
• Fòrum i web amb info d’associacions i entitats a nivell local
> Agilitzar l’entrada al REC
> Facilitar els tràmits de constitució
> Promocionar tots aquests grups per ajudar el coneixement
d’aquests
> Publicar via web, diari, blocs, etc., les diferents entitats que hi
ha per si algú té interès en alguna i apuntar-se
> Facilitat de treball amb l’Ajuntament quan en comptes de ser
associació se sigui col·lectiu. Definir una manera de treballar
amb els col·lectius
> Major i nou sindicalisme estudiantil a nivell local per reclamar
nous drets, beques i propostes als instituts i centres escolars
> Millors convocatòries de la taula d’oci i cultura juvenil
• Per tutors escolars
• Publicitat penjada en llocs públics on hi va molta gent i sigui
conegut
> Difusió via whatsapp
• Això és spam lleig!!
> Actualitzar o renovar material públic per a entitats (altaveus,
llums de mescla, focus,...)
• Col·lectivitzar material mutu i negociar preus
> Les entitats poden proposar material abans de que l’Ajuntament el compri
> Agilitzar les entitats per tenir més representació i força
• Agrupació x objectius/interessos
• Reunions per posar idees en comú
> Crear una xarxa d’entitats
> Centre informatiu d’entitats que puguin importar al jovent rubinenc o bé que li toqui directament
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PROPOSTES DEL GRUP SOBRE EDUCACIÓ,
TREBALL I EMANCIPACIÓ
Temes inclosos en el grup de treball:
> Educació formal i no formal
> Feina
> Programes de Garantia juvenil
> Habitatge
FAVORITO

VIABLE

PRESCINDIBLE

> Facilitar la integració del jovent en el mercat laboral
> Ed. Emocional a les aules
> Educació en valors a l’escola
> Formació més variada subvencionada per a persones amb
problemes econòmics
> Cursos professionals i pràctiques a Rubí (remunerat)
> Donar continuïtat als monitors formats a Rubí per a que exerceixin aquí i de forma remunerada.
> Premiar les empreses que contractin joves sense tanta experiència.

> Biblioteca oberta als matins jornada interna en èpoques d’exàmens
> Ajudes per a l’emancipació
> Ajuts a l’habitatge amb temps realistes. Al setembre et paguen
de Gener a Setembre. Haurà de fer-se anualment i començar
> Pisos més barats. Lloguers socials per a que els joves ens
podem independitzar amb més facilitat
> Lloguer social per un temps determinat
> Ajuts econòmics per a la independització juvenil
> Emancipació. Es podrien construir edificis amb renta i preus
de lloguer més adaptables als pressupostos dels joves.
> Millorar la comunicació entre R+D i el jovent, fer un estudi de
mercat per saber quins cursos són més necessaris
> Crear cursos gratuïts sobre educació financera.Cursos de més
qualitat.
• Fer cursos i tallers sobre economia domèstica, serveis, etc.
> Cursos autònoms i freelance
> Cursos gratuïts i/o subvencionats (varis)
> Contractació joves autònoms per l’administració (disseny, mitjans, productores)
> Concurs d’autònoms en diferents àmbits (foment creativitat/
innovació)
> Pisos d’estudiants
> Ajuntar l’educació formal i la no formal
• Que l’educació formal aprengui de la no formal i al revés.
Que no hi hagi tanta diferència entre una i l’altra. Que treballin més plegats
> Paga per estudiants amb problemes per independitzar-se
> Paga per estudiants (per poder estalviar i dedicar-se només
als estudis)
> Ocupació pisos buits per a persones sense recursos. Ajuda
ajuntament
> Orientació inexistent i molt necessària
> Importància de l’art a l’escola
> Associar-se al Consell de Joves
> Que hi hagi representants joves quan es prenguin decissions
pel pla
> Banc de favors
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ANNEX V: AGENDA ECONÒMICA

AGENDA ECONÒMICA PLA LOCAL DE JOVENTUT 2018-2021

ACCIÓ PLJ

2019

2020

2021

SALUT I ESPORTS

1

Accions preventives de consum de drogues en espais d’oci

2.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

2

Accions de prevenció d'adiccions a pantalles i us de xarxes socials

1.200,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

3

Programa de promoció de la Salut Juvenil

500,00

500,00

500,00

500,00

5

Taula de Salut Juvenil

0,00

0,00

0,00

0,00

6

Programa de Psicosi Incipient

0,00

0,00

0,00

0,00

11

Accions destinades a l’autoconeixement i gestió emocional tant en
l’adolescència com en la joventut (Tallers , formacions Torre Bassas)

1.000,00

1.200,00

1.200,00

1.200,00

13

Prevenció de relacions abusives als instituts (bullying)

400,00

900,00

900,00

900,00

14

Consultori Sexual i de Parella

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

15

Punt Jove LGTBI

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

19

Activitats de promoció de l’esport a través de lliguetes i campionats
gratuïts de petit format

1.300,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

Seguiment obres esports: street workout, skatepark…

0,00

???

???

???

CULTURA, OCI I CREATIVITAT

9.200,00

11.700,00

24

Gestió bucs d'assaig

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

25

Street art: normativa murs i Full Colors

9.000,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

26

Sales d'assaig i residència, gestions, i contactes amb les entitats.
Definició sales a incloure

0,00

500,00

500,00

500,00

28

Suport a la tramitació, resolució i tancament justificació subvencions a
projectes culturals d' entitats juvenils

0,00

0,00

0,00

0,00

29

Programa de foment de la creativitat

4.000,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

30

Taula d'oci

0,00

0,00

0,00

0,00

31

Festa Major Jove

12.000,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

32

Programació de concerts i activitats musicals a la Sala 1413 (lligat -29)

400,00

800,00

800,00

800,00

35

Programació cultural i de tallers de l'Espai Jove Torre Bassas

15.720,00

15.720,00

15.720,00

15.720,00

36

Programes culturals d’Estiu i Nadal Jove

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

40

Agenda cultural de la ciutat, àmbit de joventut

0,00

0,00

0,00

0,00

41

Pla de comunicació de RubíJove, nova imatge i web

10.500,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

EMANCIPACIÓ

59.620,00

64.020,00

42

Intervenció socioeducativa en medi obert

1.200,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

44

Espai d'Orientació i Recerca de Beques

0,00

500,00

600,00

600,00

45

Reforç Escolar

1.280,00

1.280,00

1.280,00

1.280,00

17 i 18
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46

Taula d'Infància

0,00

0,00

0,00

0,00

47

Aules d'estudi

11.572,00

12.000,00

12.000,00

12.000,00

50

Formacions complementàries Torre Bassas

4.125,00

5.000,00

5.500,00

5.500,00

51

Formació en lleure educatiu

12.550,00

13.000,00

13.000,00

13.000,00

60

Servei d'informació juvenil

0,00

0,00

0,00

0,00

61

Espai d'Orientació Acadèmica

0,00

0,00

0,00

0,00

63

Assessoria Sociolaboral

900,00

1.000,00

1.200,00

1.300,00

65

Programa d'informació i dinamització als centres
d'ensenyament secundari

0,00

0,00

0,00

0,00

70

Consell de la Formació Professional. Jornada FP

0,00

0,00

0,00

0,00

75

Xerrades vies alternatives d'accés a l'habitatge

0,00

0,00

0,00

0,00

PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME

31.627,00

34.380,00

35.180,00

35.280,00

79

Noves propostes d'aprenentatge servei o suport pràctiques participatives

800,00

1.000,00

1.200,00

1.200,00

80 (30)

Taula d'oci com a espai de foment de la participació

0,00

0,00

0,00

0,00

81

Programes d'Intercanvi Internacional

3.500,00

3.500,00

3.500,00

3.500,00

82

Vinculació amb el consell dels Infants i Adolescents

0,00

0,00

0,00

0,00

83

Programes de voluntariat Biblioteca Mestre Martí Tauler

0,00

0,00

0,00

0,00

85

Programa d'informació i dinamització als centres d'ensenyament
secundari

0,00

0,00

0,00

0,00

86

Participació activa en la programació de l'EJTB

0,00

0,00

0,00

0,00

87

Bossa de prèstec de petites infraestructures

3.000,00

3.000,00

3.000,00

3.000,00

88

Cessió d'espais, creació borsa i gestió

0,00

0,00

0,00

0,00

90

Suport tràmits entitats juvenils

0,00

0,00

0,00

0,00

91

Subvencions entitats juvenils

15.000,00

15.000,00

15.000,00

15.000,00

COHESIÓ I TERRITORI

22.300,00

22.500,00

22.700,00

22.700,00

95 (19)

Accions esportives a l'espai públic

0,00

0,00

0,00

0,00

96 (30)

Street art: ús de l'espai públic a diferents barris

800,00

800,00

800,00

800,00

97

Participació en els plans de mobilitat i equipaments

0,00

0,00

0,00

0,00

98

Formacions, assessorament grups de dones joves

1.500,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

99

Normativa ús infraestructures per entitats juvenils i seguiment (nova
acció)

0,00

0,00

0,00

0,00

101

Inclusió de l'Educació per al Desenvolupament a RubiJove

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

102

Revisió Tallers Antirumors als INS per combinar amb tallers bullyng

0,00

0,00

0,00

0,00

103

Relació amb el Pla De Convivència i Acollida

0,00

0,00

0,00

0,00

104

Relació amb el Servei de Mediació

0,00

0,00

0,00

0,00

106

Inclusió propostes Educació Ambiental i Relació amb Gestió Residus

0,00

0,00

0,00

0,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

4.300,00

63

Pla Local de Joventut

Aquest document ha estat redactat per l’equip
tècnic del PIJ de Rubí, …
etc… etc…

64

Pla Local de Joventut
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