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1.- Diagnosi 

1.1.- Introducció 

La present diagnosi de la realitat juvenil de Ripollet i de les polítiques 

públiques destinades als joves és filla i neta de les seves antecessores i 

neboda de l’actual crisi econòmica. 

 

L’any 2005 l’Ajuntament Ripollet va ser un dels pioners en l’elaboració 

d’una diagnosi de la realitat juvenil, així com del seu I Pla Local de 

Joventut 2005-2008. 

 

Aquella feina és va aprofundir i millorar l’any 2009 amb la primera 

actualització de la diagnosi de la realitat juvenil de Ripollet i el II Pla Local 

de Joventut 2010-2011. 

 

Amb el III Pla local de joventut 2012-2015 que naixerà d’aquest document 

completarem un procés de 10 anys on s’han tingut l’eficiència i l’eficàcia 

han estat les màximes a l’hora de: dissenyar, implementar i avaluar les 

polítiques de joventut a Ripollet. 

 

Avui tenim interrogants i reptes mai viscuts en període democràtic: 

 

• Pot ser que l’actual crisi econòmica ens obligui a canviar el rumb de 

les polítiques de joventut a Ripollet ? 

 

• Podem fer una regressió més enllà de la línia vermella que va 

suposar per les polítiques de joventut municipal la crisi els anys 80 ? 
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• Podem arribar a viure la fi de les polítiques juvenils en l’àmbit 

municipal en els propers anys ? 

 

Les respostes a aquests interrogants s’hauran de començar a cercar tenint 

en compte les realitats: econòmica, social, demogràfica, jurídica i política 

del nostre país.  

 

En primer lloc, la manca de competències en polítiques de joventut de les 

administracions locals (disseny, desenvolupament i avaluació) obliga a una 

urgent actuació per fer-les viables econòmicament. 

 

Des d’una perspectiva social i demogràfica caldrà veure fins a on el procés 

d’envelliment (menys joves) de la nostre societat que es veurà accelerat els 

propers anys generà el que anomenarem “la dictadura dels geriàtrics”. 

 

Analitzar les estructures administratives per depurar duplicitats en 

l’aplicació de competències pot ser la oportunitat que fa 30 anys esperen 

les administracions locals.  

 

Per què no és fa una transferència de totes competències en polítiques de 

joventut a les administracions locals? Imaginem el tancament i la 

transferència de tots els recursos humans i econòmics esmerçats a: Instituto 

de la Juventud de España, Direcció General de Joventut de Catalunya, 

Oficina de Joventut de Barcelona i l’Àrea de Joventut Comarcal, empreses 

públiques diverses.... Amb aquesta acció aplicada de forma decidia i ràpida 

generaríem eficàcia i eficiència en el sistema.  
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S’inicia el temps de les polítiques de proximitat  des de la proximitat amb 

els recursos, pocs, abocats en la proximitat. Aquesta feina només és 

possible fer-la des de les administracions locals. Qualsevol altre model 

estarà abocat al fracàs i l’extinció. 

 

Comencem a pensar i escriure en clau local doncs... 

 

• Quina situació tenen avui els joves a Ripollet ?  

 

• Quines polítiques van destinades a aquest col·lectiu de la població ?  

 

• Com hem de fer possibles i viables les polítiques juvenils a Ripollet 

en un context de contracció pressupostària radical ?  

 

• Quina mena de catàleg podrà sostenir el III Pla local de joventut 

davant la incertesa que amenaça la supervivència de les polítiques de 

joventut a Ripollet ? 

 

D’ara endavant intentarem donar respostes a aquests interrogants i generar 

de nous que ens ajudin a millorar la nostre feina al servei dels joves del 

nostre municipi. 

 

 

 

 

Ripollet, febrer de 2012 
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1.2.- Plantejament 

L’anàlisi de la realitat juvenil de Ripollet per poder elaboració el III Pla 

local de joventut 2012-2015 neix al mig de la pitjor crisi del model social 

europeu dels darrers 30 anys. 

 

Caldrà doncs analitzar la realitat juvenil tenint en compte el color d’aquest 

filtre. També, i en conseqüència, caldrà analitzar les actuacions 

desenvolupades en el pla anterior tenint presents les variables: eficiència, 

eficàcia, oportunitat,viabilitat i disponibilitat. 

 

Per tot això, creiem important destacar els següents interrogants: 

• Qui són avui els nostres joves ?  

Caldrà que desgranem aquest interrogant des de les vessants de: 

població (estructura piramidal, gènere, origen, realitat civil); d’educació 

(nivell formatiu, gènere, mobilitat geogràfica per motiu formatiu); 

d’ocupació (situació laboral, sectors ocupacionals; relació ocupacional; 

atur); habitatge (percentatges d’emancipació, tipus d’emancipació, 

tipologia d’oferta d’habitatges al municipi). 

 

• Què demanen ?  

Fer més econòmic el transport públic (sobretot pels joves); jornada 

intensiva; reduir hores de la tarda; espai de trobada per a joves cobert; 

carril bici pel centre del poble però sense perill; més aparcaments per les 

bicicletes; renovar l’equipament esportiu dels parcs ( cistelles, pistes, 

porteries...) esport gratuït; més festes, com ara Sant Joan, 

primavera...l’equipament del Casal de Joves hauria d’estar obert els 

caps de setmana; sala de concerts municipal; espai virtual per compartir  
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informació local per a joves; allargar l’horari de la biblioteca en època 

d’exàmens i posar-hi una sala on fer treballs; al Pavelló Esportiu Joan 

Creus a l’estiu fa molta calor, es demana ventilació en aquesta època de 

l’any. 

 

• Què és més prioritari ? 

Caldrà establir, a priori, els criteris (indicadors) que racionalitzin les 

demandes segons: eficiència, eficàcia, oportunitat, viabilitat i 

disponibilitat. 

 

• Què els hi podem oferir ? 

Diàleg i treball conjunt per construir una oferta d’actuacions realista 

segons els recursos propis. Acompanyar i donar suport a les seves 

reivindicacions davant les administracions competents. 

 

• Quina capacitat real tenim per articular accions de resposta a les 

necessitats ? 

Voluntat política clara i definida, equip tècnic consolidat i competent, 

estructura física i pressupostària retallada. 

 

• Quins mecanismes cal articular per exigir a les administracions 

competents el compliment de les seves competències ? 

Serà necessari potenciar les sinergies concèntriques i les xarxes 

d’autoajuda. No hem de descartar tampoc, tot i que no és desitjable, un 

escenari en enfrontaments oberts entre els agents socials per els 

recursos. Així com de lluita, enfrontament institucional, entre les 

diverses administracions. 
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1. 3.- Anàlisi 

La situació pressupostària, i sobretot financera, de l’Ajuntament de Ripollet 

ens obliga a reinventar metodologies i a optimitzar recursos fins i tot per fer 

una diagnosi o redactar un pla local. 

 

• La diagnosi serà realitzada pels serveis tècnics de la casa i no és 

contarà amb cap tipus de suport extern especialitzat. 

 

• Les dades estadístiques analitzades a la diagnosi de l’any 2010 seran 

utilitzades per la present diagnosi ja que la proximitat temporal les 

habilita com a referents vàlids. Tot i que la situació econòmica actual 

ha agreujat les condicions socials del col·lectiu jove; ens referim a un 

alt índex d’atur juvenil, acomiadaments de joves pocs qualificats en 

determinats sectors productius secundaris, i una precarització de 

l’estat del benestar que visquem a data d’avui. 

 

• El fòrum realitzat amb els joves delegats dels centres educatius de 

secundaria dins de la jornada de delegats anual ha estat utilitzada 

com a espai de participació jove de la diagnosi. 
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1.3.1.- Estructura i recursos propis 

I com a tal, es fa necessari fer un apart explicatiu de la seva situació actual, 

recursos, infraestructures i pressupost.   

 

El personal adscrit a la Regidoria a l’any 2011:  

Càrrec N. de persones 

Regidor de Joventut 1 

Cap de Joventut 1 

Tècnic de joventut 1(sense cobrir) 

Administratiu 1 

Dinamitzador/informador 1 

Personal extern 5 

Mediador de ciutadania 1 

 

L’exercici 2011 l’Ajuntament de Ripollet va aprovar un pressupost de 

27.658.398,31 € i des de la regidoria de joventut i ciutadania s’ha disposat 

en els diferents centres gestors i capítols una disposició de gestió directe de 

609.027,32 €.  

 

 

Així doncs s’ha fet una gestió directe des de la regidoria de joventut del 

2,20 % del pressupost municipal. 
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Distribució de la despesa per centres gestors i capítols: 

Centre Gestor 18. Joventut 

Cap. I Despeses de Personal 176.835,94 € 

Cap. II Despeses Corrents 125.195,04 € 

Cap. IV Transferències corrents 43.047,00 € 

Cap. VI Inversions  2.100,00 € 

Total 347.177,98 € 

 

Centre Gestor 13. Urbanisme (Llei de barris actuacions de joventut) 

Cap. I Despeses de Personal 0,00€ 

Cap. II Despeses Corrents 109.849,34 € 

Cap. IV Transferències corrents 3.000,00 € 

Cap. VI Inversions  120.000,00 € 

Total 232.849,34 € 

 

Centre Gestor 09. Serveis generals (programa mediació) 

Cap. I Despeses de Personal 0,00€ 

Cap. II Despeses Corrents 3.000,00 € 

Cap. III Transferències corrents 0,00 € 

Cap. VI Inversions  0,00 € 

Total 3.000,00 € 
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Centre Gestor 01. Òrgans de govern (programa casal jove entitat juvenil) 

Cap. I Despeses de Personal 0,00€ 

Cap. II Despeses Corrents 0,00 € 

Cap. III Transferències corrents 26.000,00 € 

Cap. VI Inversions  0,00 € 

Total 3.000,00 € 

 

Un cop realitzat l’anàlisi de la despesa. Quins han estat els ingressos per 

desenvolupar les competències d’altres administracions ? Veiem:  

 

Cap. III Taxes i altres ingressos 25.070,00€ 

Cap. IV Transferències corrents: 

Generalitat de Catalunya 
125.224,67 € 

Cap. IV Transferències corrents: 

Diputació de Barcelona 
13.450,00 € 

Total 288.969,34€ 

 

Segons les previsions pressupostàries estaríem generant una entrada 

d’ingressos per a gestió d’accions directes de la regidoria per valor de 

288.969,34 €. Aquesta quantitat respecte els 609.027,32 € de despesa 

suposaríem un 47,44 %.  

 

Aquesta és la realitat pressupostària però la realitat financera a pocs dies de 

finalitzar l’exercici 2011 és un altre de molt més dramàtica. Dels 
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609.027,32 € de despesa de gestió directe 232.849,34 € corresponen a 

accions de joventut dins del projecte de la llei de barris.  

 

 

 

 

 

Pels acords d’aquest programa d’aquesta despesa la Generalitat de 

Catalunya s’hauria de fer càrrec del 50%, 116.424,67 €, dels quals no s’ha 

ingressat cap quantitat.  

 

Així doncs la realitat, aproximadament, és que el percentatge de retorn al 

pressupost municipal cau dels teòrics 232.849,34€ (47,44%) a 116.424,67 € 

(19,11%). 

 

Pot l’administració local mantenir polítiques juvenils amb retorns 

financers inferiors al 20% de competències no pròpies? 
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1.3.2.- Realitat juvenil 

1.3.2.1.- Població 

Ripollet ha sofert des del 1986 fins el 2008 una evolució positiva de la 

població dels 25.833 habitants van passar als 36.255 (Font: Elaboració de 

la SGJ a partir de les dades del Padró continu d'habitants, Cens 1991 i 

2001, Estadística de Població 1996. Idescat.), segons amb un increment 

total de la població del 2,84. Això és degut a la millora de les 

comunicacions entre municipis, sobretot els propers a Barcelona capital, 

tant mateix afavorit al boom de la construcció, es va ampliar la zona 

urbanística, la població preferia viure prop de Barcelona, però a pobles 

propers on era més econòmica l’estada i molt més tranquil·la,... I, no ens 

hem d’oblidar del moviment migratori, sobretot extern, que estem vivint 

fins el dia d’avui. 

 

   

Piràmide de 

població de Ripollet   2008   

  

 

  
 

            

                

                

                

                

                

                

  

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del 

Padró continu de població. Idescat.   

 

 



 14 

 

 

 

Gràfic 

1.4. 

Piràmide de població de 

la comarca. 

Gràfic 

1.5. 

Piràmide de població de 

Catalunya. 

 

  
 

  2008     2008     

                

                

                

                

                

                

                

Font: Elaboració de la SGJ a partir 

de les dades del Padró  

Font: Elaboració de la SGJ a 

partir de les dades del Padró  

continu de 

població. 

Idescat.     continu de població. Idescat.     

 

A Ripollet, tot i que l’estructura de població és semblant a la resta de 

municipis de Catalunya, i per tant, a la mitjana de la comarca i a la de 

Catalunya, podem observar a la seva piràmide el pes important que té la 

població de 25 a 45 anys, degut a l’època del “baby boom” dels setanta que 

ara han passat a ser població jove; i, destacar també l’amplitud que està 

prenent la base (nens entre 0 i 4 anys).  L’índex de dependència juvenil del 

municipi (de 23 joves) coincideix amb l’índex de Catalunya, però amb 

comparació l’índex d’envelliment és molt més baix el de Ripollet de 72 que 

de la comunitat, que és de 110, per això podem reafirmar que Ripollet és un 

municipi jove que a la vegada està experimentant un augment de la 

natalitat.  
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Aquesta visió és semblant, com ja hem esmentat abans, a l’estructura de 

població de la comarca i de Catalunya. 

 

 
 

Evolució de la població jove del 

municipi.    1981 - 2008     

                

                

                

                

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu 

d'habitants, Cens 1991 i 2001, Estadística de Població 1996. Idescat. 

 

En aquest gràfic podem observar com l’evolució de la població jove de 15 

a 29 anys des del 1981 fins al 2008 ha sigut negativa, tot i que fins el 1996 

es detecta un augment progressiu, a partir d’aquest la població jove passa 

de 8.247 a 7.126 joves.  

 

Una vegada hem vist com ha disminuït la proporció dels joves de Ripollet, 

és interessant entendre quina és l’estructura interna i com ha evolucionat, i 

per això tenim el següent gràfic i taula:  
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Gràfic 1.7. Evolució de la proporció de joves de 15 a 29 anys per 

grups d'edat quinquennals.  

 Municipi.            

(percentatges)       

              

              

              

              

              

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades Estadística de Població 

1996, Cens 2001, Padró continu d'habitants. Idesc 

 

  

(dades absolutes i 

percentatges)     

Ripollet   homes  dones total %  

 10-14   870 782 1.652 12,73 

 15-19   907 783 1.690 13,02 

 20-24   1.064 1.072 2.136 16,45 

 25-29   1.726 1.574 3.300 25,42 

 30-34   2.248 1.955 4.203 32,38 

total   6.815 6.166 12.981 100,00 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de 

població. Idescat. 
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En els últims dotze anys s’ha produït un augment més o menys progressiu 

dels joves de 25 a 29 anys, tot i que a la taula es veu clarament que el grup 

més nombrós és el de 30 a 34 anys del 32’38% seguit del grup de 25 a 29, 

com ja hem dit abans fruit del “baby boom” els nascuts als setanta, a la 

gràfica es pot observar la gran diferència de joves en el grup més gran 

(46’31%) pràcticament el doble dels joves de 15 a 19 que és d’un 23’72 %. 

També el nombre d’homes vers el de dones és major dins la joventut 

actual. 

 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Padró continu de 

població. Idescat. 

 

 

 

 

Taula 1.5.  

Població de 10 a 34 anys per grups d'edat i sexe. Municipi. 

 

Població jove de 15 a 29 anys segons lloc de naixement. 

Municipi, comarca i    

  i Catalunya.  2008           

  nascuts a Catalunya 

nascuts resta de 

l'Estat 

nascuts a 

l'estranger   

  joves % joves % joves %   

Ripollet 5.465 76,69 296 4,15 1365 19,16 100,00 

Vallés 

Occidental 126.154 76,73 5.541 3,37 32.714 19,90 100,00 

Catalunya 951.272 69,24 52.361 3,81 370.266 26,95 100,00 
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Altre punt important a conèixer és la diversitat de joves que hi ha al 

municipi. En aquesta taula veiem els llocs de naixença del grup quinquenal 

de 15 a 29 anys durant el 2008. Els nascuts a Catalunya encara sobrepassa 

els tres quarts de la joventut, amb un 76’69 %, però veiem que s’està 

produint un canvi en la composició d’aquesta diversitat (dades 

pràcticament iguals a la resta de la comarca); si fa uns anys enrere els joves 

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

l’estranger, ara per ara, del 23’31 % de joves que resten no nascuts a 

Catalunya, més de la meitat (19’16%) són nascuts a l’estranger, i un petit 

nombre (4’15%) nascuts a la resta de l’Estat espanyol. Aquestes dades 

comparant-les amb la població jove de tota la comarca són com ja hem dit 

pràcticament iguals, però amb el conjunt de Catalunya, els nascuts a 

l’estranger sobrepassen una mica un quart del total de la joventut (26’95%) 

per tant encara disminueix més els nascuts a la comunitat (69’24%) i la 

resta de l’Estat (3’81%).  

Gràfic 1.10. Evolució de les migracions internes  

dels joves de 15 a 29 anys del municipi. 

    (dades absolutes) 

 

  
 

      

        

        

        

        

 

       

Font:  Elaboració de la SGJ a partir de les dades de   

Moviments migratoris. Idescat.   
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Amb aquesta gràfica podem observar perfectament el moviment migratori 

intern dels joves de 15 a 29 anys. Veiem com sis anys enrere, dista molt el 

nombre de joves que arriben, uns 800 joves, dels que marxaven, una 

diferència de 200 joves més o menys, i al 2008 pràcticament varien en 

només uns 15 joves que encara continuen arribant més dels que marxen. 

S’ha produït un moviment migratori negatiu (-285 joves) respecte els anys 

enrere (+181) 

 

Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent 

d'origen. Municipi,  

 

  
 

              

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Font: Elaboració de la SGJ a 

partir de les dades del Padró 

continu de població. Idescat.               
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Joves de 15 a 29 anys de nacionalitat estrangera segons continent 

d'origen i per sexe.  

 

  
 

           

             

             

             

             

Font: Elaboració de la SGJ a partir 

de les dades del Padró continu de 

població. Idescat.  

 

     

       

 

 

Taula 1.11. 

Joves de 15 a 29 anys segons estat civil per grups d'edat quinquennals. Municipi. 

2001. 

                

  solters/es casats/ades vidus/vídues separats/ades divorciats/ades     

15-19 1749 12 0 1 0     

20-24 2330 219 1 10 0     

25-29 1824 1285 0 74 26     

15-29 5903 1516 1 85 26 7531   

%15-

29 7838,27% 2013,01% 1,33% 112,87% 34,52% 10000,00%   

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 

2001. Idescat.       
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Com a últim punt de l’apartat de població, en aquesta taula podem veure 

quin és l’estat civil majoritari dels joves de Ripollet que són els solters i 

solteres, i el nombre d’homes solters supera al de dones al contrari que 

dones casades que supera al nombre d’homes casats. Vidus, pràcticament 

no hi han, a diferència dels separats que són pràcticament la meitat del 

nombre dels casats. 
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1.3.1.2.- Educació 

Gràfic 2.1. 

Joves de 15 a 29 anys segons nivell d'instrucció. Municipi i Catalunya. 

2001.   

  (percentatges)               

 

 
 

         

          

          

          

          

          

          

          

          

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 

 

En aquest gràfic podem veure quin és el nivell d’instrucció dels joves tant 

de Ripollet com de Catalunya i si dista molt comparant-lo amb les 

proporcions dels joves catalans; hem de tenir en compte que a dia d’avui, 

els joves catalans són la generació més ben formada de la història de 

Catalunya, amb gran nombre de joves universitaris i molt pocs sense 

estudis.  Llavors, podem observar com els dos primers grups de columnes 

no tenen gaire proporció, però el tercer, que són els joves amb només un 

primer grau d’estudi (1.155 joves de 15 a 29 anys) si té unes elevades 

proporcions, fins i tot a Ripollet una mica més que a la resta de la 

comunitat, i això és un mal indicador del nivell educatiu, atès que indica 

que els joves no són propensos a seguir els estudis mínims a la seva edat i, 
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prefereixen treballar. Tot i així, a partir dels 20 anys, sembla que ja tenen 

més clar la seva orientació i el nombre de joves que decideixen seguir 

estudiant, ja que en aquest cas podria ser continuar la ESO (2.051 joves) o 

fer prova d’accés per fer el grau mitjà (610 joves), és pràcticament igual a 

proporció amb el nombre de joves amb només el primer grau. Això 

estabilitza una mica el nivell que d’un primer cop sembla inferior. El 

nombre de joves amb la ESO o grau mitjà comparat amb el nivell 

d’instrucció a Catalunya és molt més elevat, però en canvi a Ripollet és 

inferior el nombre de joves amb estudis universitaris. 

 

Gràfic 2.3. 

Joves de 25 a 29 anys segons nivell d'instrucció per sexe. Municipi. 2001. 

(percentatge) 

 

 
 

           

            

            

            

            

            

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 

 

En aquest gràfic podem comparar el nivell d’instrucció per sexe. Veiem 

com en els estudis obligatoris o inferiors els homes superen a les dones en 

uns 200 joves més, però a l’hora d’obtenir nivells més alts d’estudis, les 

dones superen als homes, tant als postobligatoris com als universitaris.  

 

 

 

 



 24 

Avaluació dels alumnes de segon cicle d'ESO dels IES del municipi. 

Sector públic: 

Sector públic Avaluats 

Graduats en 

ESO 

Certificats 

sec. 

Romanen 

cicle  

Curs (1)   T T % T % T %   

2001-02   260 150 57,69 77 29,62 33 12,69 100,00 

2002-03   245 136 55,51 59 24,08 50 20,41 100,00 

2003-04   259 129 49,81 83 32,05 47 18,15 100,00 

2004-05   235 149 63,40 34 14,47 52 22,13 100,00 

2005-06   206 117 56,80 21 10,19 68 33,01 100,00 

Font:  Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament 

d'Educació. 
(1) els cursos sempre fan referència al curs anterior 

 

En aquesta taula analitzarem l’escolarització als instituts públics de 

Ripollet. El nombre de joves avaluats a disminuït des del 2001 fins ara, 

però en proporció el nombre de graduats a l’ESO segueix sent el mateix, 

una mica més de la meitat del total dels avaluats. El nombre de joves que 

obtenen el certificat havent acabat l’ESO però sense el graduat ha 

disminuït, però un punt important, és que els joves que romanen curs ha 

augmentat més del doble que al 2001. Amb això arribem a la conclusió que 

els joves prefereixen repetir a deixar completament els estudis.  
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Avaluació dels alumnes de segon cicle d'ESO dels IES del municipi. 

Sector privat.  

Sector privat   Avaluats 

Graduats 

en ESO 

Certificats 

sec. 

Romanen 

cicle  

Curs (1)    T % T % T %   

2001-02   62 49 79,03 13 20,97 0 0,00 100,00 

2002-03   52 35 67,31 15 28,85 2 3,85 100,00 

2003-04   56 39 69,64 17 30,36 0 0,00 100,00 

2004-05   60 48 80,00 3 5,00 9 15,00 100,00 

2005-06   54 50 92,59 0 0,00 4 7,41 100,00 

Font:  Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Departament 

d'Educació. 
(1) els cursos sempre fan referència al curs anterior 

 

En canvi, en aquesta taula les dades pertanyen al sector privat, tot i que el 

nombre d’alumnes avaluats és molt més inferior (una quarta part dels joves 

avaluats al sector públic) el nivell d’escolarització és molt més elevat ja 

que fa uns anys al 2001 una mica menys d’un quart dels joves avaluats no 

obtenien el graduat, sinó que rebien el certificat i l’últim curs identificat a 

les dades 2005-06, pràcticament el 100 % dels joves avaluats treien el 

graduat i només 4 joves romanen curs. 

 

També s’ha de tenir en compte que el nombre de joves estrangers (amb 

altres idiomes i cultures) estan pràcticament tots matriculats al sector públic 

i al privat únicament 3 joves al últim any. 
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Gràfic 2.7. 

Deu primers municipis on es desplacen als joves de 15 a 29 anys del municipi 

per   

  motius educatius. 2001.  (dades absolutes)         

 

  
 

                  

          

          

          

          

          

          

          

          

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 

2001. Idescat.         

 

En aquest últim gràfic en l’Eix d’Educació, podem trobar les dades sobre la 

mobilitat dels joves per motius educatius. Com és veu clarament, els joves 

de 15 a 29 anys una mica menys de la meitat es desplacen a Barcelona i 

pràcticament un quart de la població jove cap a Cerdanyola (tenint en 

compte que un dels barris que pertany a Ripollet està colindant amb 

mateixos carrers amb aquest municipi, pràcticament els queda més a prop 

que el centre de Ripollet. 
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1.3.2.3.- Treball 

  

Gràfic 3.1. Població de 15 a 34 

anys segons   

  

situació laboral i per grups d'edat. 

Municipi. 

  

2001. 

(percentatges)     

 

  
 

    

      

      

      

      

      

      

      

      

  

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades 

del Cens 2001. Idescat. 

 

En aquest gràfic podem observar la situació laboral dels joves de Ripollet a 

l’any  2001. Veiem com el nombre de joves en actiu a partir dels 20 anys, 

supera en nombre el 80% de la població jove (5.614 joves), dels quals, el 

nombre de desocupats supera el 10% del total dels joves en actiu, i 

pràcticament d’aquest deu per cent, només un 1’5% són desocupats del seu 

primer treball, és a dir, els joves de Ripollet assumeixen un marc laboral 

molt precari, les condicions de treball, els seus ingressos i la protecció  
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social contribueixen a que sigui més complicat, tot i que coincideix amb la 

resta de municipis, depèn del cicle econòmic, i no coincideixen els 

coneixements que tenen amb la feina que realitzen.  

Taula.3.5. 

Joves de 16 a 29 anys ocupats segons branques d'activitat per sexe. Municipi. 2001. 

(dades absolutes)  homes dones total   

Agricultura i ramaderia 14 5 19   

Pesca 1 0 1   

Indústries extractives 1 0 1   

Indústries manufactureres 1207 708 1915   

Electricitat, gas i aigua 20 4 24   

Construcció 432 66 498   

Comerç i reparació 330 454 784   

Hostaleria 75 110 185   

Transport i comunicació 216 92 308   

Mediació financera  19 45 64   

Immobiliàries, lloguers 142 233 375   

Adm. pública, defensa i SS 60 64 124   

Educació 30 93 123   

Sanitat i serveis socials 29 159 188   

Altres serveis 40 128 168   

Personal domèstic 2 17 19   

Organismes extraterritorials 0 0 0   

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 
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En aquesta taula podem analitzar la seva estructura ocupacional durant 

l’any 2.001, és a dir, les branques d’activitat dividit per sexe. Tant les 

dones com els homes el nombre més alt de joves ocupats pertany a les 

indústries manufacturades, amb un total de 1.915 joves on els nois superen 

en 500 joves l’ocupació. Seguidament l’activitat amb més joves treballant 

és el comerç i la reparació, on les dones (454 joves) superen als homes (330 

joves), després està la construcció on clarament els nois superen en massa a 

les dones. L’activitat on les dones superen amb un nombre més o menys 

elevat als homes és la sanitat i serveis socials tot i que l’ocupació total és de 

només 188 joves.



 

 

 

Taula 3.6. 

Joves de 16 a 29 anys segons situació professional. Municipi. 2001. 

  (dades absolutes i percentatges)     

   

Empr.compte 

propi 

Assal. 

fixos 

Assal. 

eventuals 

Altres 

situacions 

  nombre joves 326 2.742 1.711 17 

  % 6,80 57,17 35,68 0,35 

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat.  

Empresaris compte propi: empresaris amb personal empleat i empresaris sense personal 

empleat. 

Assalariats fixos.         

Assalariats eventuals.         

Altres situacions: membres de cooperatives, ajudes familiars i altres situacions.   

 

Gràfic 3.7. Joves de 16 a 29 anys ocupats segons  

situació professional per sexe. Municipi. 2001. 

(dades absolutes)     
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La situació professional dels joves i diferenciat per sexe, la podem analitzar 

amb aquesta taula i gràfic conjuntament. El nombre d’assalariats fixos i, en 

aquest cas homes més que les dones, supera a la resta de situacions 

professionals, seguit dels assalariats eventuals, tot i així s’ha de tenir en 

compte en petit nombre, però significatiu els joves empresaris pel seu propi 

compte (326 joves) un 6’80% del total. 
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1.3.2.4.- Atur 

Taula 3.9. 

Evolució de l'atur registrat dels joves de 16 a 29 anys, en els darrers 4 anys. 

Municipi.  

  (dades absolutes)         

 2001 2002 2003 2008     

homes 122 158 182 227     

dones 228 231 321 266     

total 350 389 503 493     

Gràfic 3.12. Evolució de l'atur registrat 

dels joves de 16  

Gràfic 3.13. Evolució de l'atur 

registrat dels   

a 29 anys, per sexe. 

Municipi. (dades absolutes) 

joves de 16 a 29 anys, per sexe. 

Comarca. 

 

  
 

      

(dades absolutes) 

  

       

       

       

 

 

 

 

En les següents dades (taula i gràfics) podem observar l’atur registrat dels 

joves, és a dir, comptem només amb les dades dels joves registrats a les 

oficines d’ocupació, i no segons la població jove censada. El nombre de 

joves aturats al 2008 comparat al 2003 ha disminuït en un petitíssim  
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nombre de joves (10 joves) però en canvi s’ha estabilitzat la diferència 

entre homes i dones a l’atur, ja que ja no superen en massa les noies als 

nois. A comparació amb la resta de la comarca, Ripollet no ha aconseguit 

un augment de l’atur, punt molt positiu a la població jove. 
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1.3.2.5.- Habitatge 

Taula 4.1. 

Població de 20 a 34 anys segons si està emancipada (tipus de llar de 

residència).  

 

Municipi. 

2001. 

(dades absolutes i 

percentatges)       

    

No 

emancipats     Emancipats         

    

Viu a la llar 

d'origen 

Viu en 

parella  

Altres 

situacions 

 

total       

    j % j % j % j %     

20-24   1967 76,84 365 14,26 228 8,91 593 23,16 100,00   

25-29   1252 39,02 1561 48,64 396 12,34 1957 60,98 100,00   

30-34   523 16,65 2224 70,81 394 12,54 2618 83,35 100,00   

20-34   3742 42,00 4150 50,40 1018 11,43 5168 58,00 100,00   

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat 

 

Tenint en comte que aquestes dades són del 2001 i a dia d’avui l’estat 

econòmic a empitjorat, podem observar com més de la meitat dels joves del 

municipi estan emancipats, un 58%. I a comparació amb la resta de 

comarca i Catalunya, a Ripollet existeix un alt nombre de joves emancipats.  

 

Al 2003, el 58% dels joves catalans de 20 a 34 anys viu a casa dels pares, i 

del 1999 al 2003 els joves de 30 a 34 anys que viuen a casa dels pares a 

passat del 15% al 25%. (Font d’aquestes dades: Els joves catalans i  
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l’habitatge, 1999-2003. Observatori Català de la Joventut. Secretaria 

General de Joventut) 

 

Gràfic 4.4.  

 Població de 20 a 34 anys segons règim de tinença, per grups d'edat. 

Municipi. 2001. 

           (percentatges) 

               

               

               

               

               

               

            

            

               

 

En aquest gràfic, podem observar el règim de tinença dels habitatges on 

viu el jove emancipat del municipi. Aquí també s’ha de tenir en compte 

l’esforç econòmic que ha de fer un jove si vol comprar un habitatge, ja 

que, al ser una vivenda fora de l’àmbit metropolità el càlcul és del 

54,4% dels seus ingressos. I com es pot observar, a Ripollet, la cultura 

de viure en propietat és bastant elevada (89,80%), pràcticament igual 

que al Vallès Occidental que són el 83% dels joves però si existeix 

diferència amb les dades de Catalunya, que són el 61,1%, ja que 

depenen de la zona els joves prefereixen pisos de lloguer.  
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Tot i així, és important veure que les dades són del 2001 moment 

important per a la construcció de vivendes sobretot de compra. 

 

A partir d’aquí, podem observar el context socioeconòmic tant del 

municipi com de la comarca sobretot. I, per poder completar les dades 

sobre habitatge, es pot visualitzar a la taula les proporcions dels 

diferents tipus d’habitatges existents tant al municipi, comarca com a 

Catalunya. 

Taula 5.8.  

Proporció de tipus d'habitatges que hi ha al municipi, comarca i Catalunya. 2001. 

        Principals Secundaris Vacants 

Altres 

sit     

  Ripollet     80,18 1,93 17,56 0,33 100,00   

  Vallés Occidental   78,72 5,69 15,17 0,42 100,00   

  Catalunya   69,88 15,54 13,67 0,92 100,00   

  Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades del Cens 2001. Idescat. 

 

A Ripollet, durant els anys no ha variat molt la proporció de població 

que viu a habitatges principals tot i que el nombre d’habitants hagi 

augmentat considerablement. Segueix oscil·lant en el 80%, com al 1981. 

Tant mateix succeeix amb els habitatges secundaris i vacants, les 

proporcions són pràcticament les mateixes que fa vint anys. Però si és 

important el nombre de vivendes vacants o deshabitats (17,56%) que és 

bastant elevat. 
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Gràfic 5.1. 

Creixement del PIB comarcal per sectors. 2007 

 

 
 

          

           

           

           

           

           

Font: Elaboració de la SGJ a partir de les dades de Caixa 

Catalunya. Anuari Econòmic Comarcal 

 

En aquesta gràfica podem observar com a variat el PIB per sectors en un 

any, al sector primari al ser negatiu vol dir que a disminuït, un 4,63%, 

però pel contrari la resta de sectors sobretot el de la construcció amb un 

3,67% han augmentat, tots amb una mitja del 3,3%. 
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1.3.3.- Visualització de les polítiques de joventut: catàleg d’oferta 

d’actuacions. 

 

Un dels aspectes del procés de la diagnosi és poder visualitzar els 

programes i accions destinats als joves de Ripollet.  

 

En aquesta ocasió, cercant una màxima rendibilització dels recursos 

existents, s’ha realitzat una reavaluació des de l’equip tècnic de la 

regidoria a partir de les conclusions de la diagnosi anterior. 

 

Analitzarem el catàleg d’actuacions previst per el II Pla local de 

Joventut i el nivell de assoliment dels objectius establerts.  

 

Finalment s’establirà una pauta de possibilitats de continuïtat de cadascuna 

de les actuacions en el III Pla Local de Joventut de Ripollet 2012-2015. La 

possibilitat de continuïtat d’aquestes vindrà majoritàriament establerta per: 

eficiència, eficàcia, oportunitat,viabilitat i disponibilitat. 

 

Les valoracions es classifiquem per el següent criteri: 

• Positiva/Positiva: Continuïtat financera i per objectius 

• Negativa/negativa: Sense continuïtat financera ni per objectius 

• Negatiu/Cal avaluar: Sense continuïtat financera però amb 

continuïtat per objectius. Cal articular noves formules d’execució 

 



Àmbit 
d’Actuació 

Eix Programa 
adreçat 
als joves 
 

Presentació del servei i/o programes 
 

Temporali
tzació 

Agent 
organitzador 

Viabilitat 
econòmica/ 
Viabilitat 

per 
objectius 

H
ab

ita
tg

e  
 
PIJ 
 
 

Servei d’Informació i assessorament 
adreçat als joves del municipi, situat al 
Casal de Joves de Ripollet.  

 
   Anual 

 
Joventut 

 
Positiva 

cal avaluar 

Joves 
emprenedors  

Servei d’informació i derivació adreçat 
als joves del municipi, situat al Casal de 
Joves de Ripollet. 
 

Anual PMO Positiva 
Positiva 

E
M

A
N

C
IP

A
C

IÓ
 

    
T

re
ba

ll 

PQPI Formació tècnico professionalitzadora 
que té com objectiu la formació en un 
ofici alhora que potenciar la continuïtat 
formativa dels joves. 
 

Desembre 
2011- 

juliol 2012 
 

PMO Positiva 
Positiva 
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Itinerari 
integral RMI 

S’han realitzat itineraris diferents segons 
les necessitats de cada participant, les 
accions han estat formació bàsica i 
instrumental, formació en habilitats 
socials, formació en inserció i 
acompanyament laboral. I alguns d’ells 
han pogut participat en un mòdul de 
formació tècnic professional en 
l’especialitat de manteniment de jardins 
amb pràctiques en empresa. 
 

Des de 
20/05/201

0 fins 
01/12/201

1 
 

PMO Positiva 
Cal avaluar 

Xerrades – 
Visites 
d’Ocupació 

Explicació dels programes ocupacionals i 
de formació per millorar l’ocupabilitat de 
les persones que fan recerca de feina.  
 

Anual PMO Positiva 
Positiva 

ILOQUID Itinerari laboral enfocat dins del sector 
d’atenció a les persones i s’estan 
realitzant dos cursos: Auxiliar de 
bugaderia i neteja i Monitora 
sociocultural amb un mòdul 
d’especialització d’entrenament de la 
memòria  
 

 
15 Abril 

2010 – 30 
Abril 2012 

PMO Positiva  
Positiva 
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El Club de la 
feina 

Informar, orientar i assessorar als 
ciutadans i ciutadanes del municipi per a 
la recerca activa d’ocupació i millora de 
la qualificació professional.  
 

Anual PMO Positiva 
Positiva 

Programes 
Noves Cases 
per a nous 
oficis 

Afavorir la inserció laboral dels joves 
menors de 25 anys a partir de 
l’aprenentatge d’un ofici i/o ocupació. 
Contribuir a la millora de l’eficàcia i 
sostenibilitat dels parcs i jardins i 
fomentar l’ús d’un transport més ecològic 
mitjançant el reciclatge de bicicletes en 
desús. 
  

15/10/201
0-

14/10/201
1) 

PMO Positiva 
Cal avaluar 

 

IPI El programa IPI s’ha mostrat com una 
eina útil als joves en situació d’atur al 
municipi que han participat en el 
programa, ja que els ha dotat de recursos 
per afrontar amb majors garanties d’èxit 
la recerca de feina.  
 

15/12/201
0 – 

14/12/201
1 

PMO Positiva 
Cal avaluar 
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Telecentre  Espai amb 15 ordinadors connectats en 
xarxa, amb accés a internet i 
programació específica. Ofereix una 
programació de cursos i tallers, 
activitats, xerrades, conferències i una 
àrea temàtica o de suport documental. 
Inclou cessió d’espais i recursos per a 
entitats i associacions. 
 

Anual Joventut Negativa/Cal 
avaluar 

Sala d’estudi 
nocturn 

Espai ubicat a la Biblioteca Municipal i 
gestionat per una entitat juvenil. Horaris 
adaptats a etapes d’exàmens  
 

Gener, 
febrer, 

maig juliol 

Joventut Negativa/c
al avaluar 

Casals 
d’Estiu 

Oferta de Casals d’Estiu de lleure infantil 
i juvenil d’entitats juvenils, es 
desenvolupen activitats per infants i joves 
on el centre d’interès serà la convivència.  
 

Juny juliol Joventut Positiva/Po
sitiva 

E
du

ca
ci

ó 

Orientació 
formativa i 
laboral  

Oferir informació i assessorament sobre 
formació reglada i de lleure , així com 
també laboral. Derivació a altres 
departaments i oficines específiques   
 

Anual Joventut Positiva 
Positiva 
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Pacte del 
lleure 

Acords entre entitats de lleure i escoles 
municipals per  potenciar el treball 
coordinat dels casals d’estiu  
 

Anual Joventut Positiva 
Positiva 

Programa 
Comenius  

Projecte d’intercanvi de professors i 
alumnes d’altres països  

Anual Centres 
d’educació 
secundària 
de Ripollet 

Positiva 
Cal avaluar 

Ple juvenil  Aprendre eines de participació 
democràtica i social  
 

Octubre 
desembre 

Regidoria 
d’educació 

Positiva 
Positiva 

Activitats del 
PEE 

Accions del PEE per la promoció de la 
llengua catalana en nou vinguts i la seva 
inclusió social  
 

Anual Regidoria 
d’educació 

Positiva 
Cal 

Avaluar 

Guia 
educativa  

Recull de totes les accions educatives 
promogudes per l’Ajuntament  
 

Anual Regidoria 
d’educació 

Positiva 
Positiva 

Campanya de 
la Sida 

Informar i promoure canvis d’actitud 
saludables entre els joves amb respecte a 
la sexualitat. 
 

Novembre 
desembre 

 

Regidoria de 
Joventut i 

Salut 

Negativa/ 
cal avaluar 

S
al

ut
 

Tastets 
saludables  
 

Activitats per promoure hàbits 
alimentació i consum saludables  
 

Anual Salut Positiva/po
sitiva 
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Apropa’t  “Apropa’t” consisteix en xerrades 
específiques de caire divulgatiu, 
adreçades tant als alumnes com als 
mestres. La iniciativa ja ha despertat 
l’interès dels IES Can Mas i Palau Ausit. 
Aquesta és una de les noves activitats del 
programa Salut i Drogodependències, que 
els Serveis Socials Municipals venen 
duent a terme des de fa 12 anys tant a 
primària com a secundària. 
 

Anual Regidoria de 
Serveis 
socials 

Negatiu 
Negatiu 

Setmana 
sense fums 

Programa de Prevenció de 
Drogodependències i d'Educació per la 
Salut 
 

 
2on 

trimestre 

Regidoria de 
Serveis 
Socials i 

Salut 

Positiu 
Positiu 

Curmetratges Programació de curtmetratges com a 
proposta de cultura de la imatge. 

Juny Juliol Joventut Negativa 
Cal avaluar 

C
ul

tu
ra

 

Cine fòrum 

Promoure una reflexió crítica a joves i 
adults sobre actituds, valors i creences en 
temes d’immigració i interculturalitat 
mitjançant el diàleg grupal, identificar 
estereotips en la societat actual, 
reflexionar sobre el comportament de la 
població i promoure la construcció una 
societat basada en el respecte i sapiguer 
conviure amb la diversitat. 

Anual Joventut Positiva 
Positiva 
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Quinto 

Espai lúdic i social al KFTÍ amb 
l’objectiu de promoure activitats cíviques 
i tradicionals al municipi 
 

Desembre Diables de 
Ripollet 

Positiva 
Positiva 

Visites al CIP 
Molí d’en 
Rata 

Les visites al CIP Molí d’en Rata 
inclouen l’accés a les exposicions 
permanents o semi-permanents i també a 
l’antic molí fariner Molí d’en Rata. El 
gruix fort de les visites pertany al públic 
infantil. 
 

Anual PMC Positiu 
Positiu 

 
Concurs de 
disseny del 
punt de llibre  

Dibuix i/o disseny d’un punt de llibre per 
a la selecció de préstec de la sala infantil 
de la biblioteca. Adreçat a alumnat 
d´educació primària, secundària, ESO, 
batxillerat, CFA 
 

Anual PMC Positiu 
Positiu 

Xerrades i 
exposicions 

Xerrades i exposicions dirigides a tota la 
població de Ripollet. 
 

Anual PMC Positiu 
Positiu 

Curs de 
guitarra 

Cursos setmanals de formació dirigits a 
majors de 12 anys. 
 

Anual PMC Positiu 
Positiu 
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Anem al 
Teatre 

Campanya de difusió del teatre dirigida a 
les escoles del municipi. Població infantil 
de 3-11 anys. 
 

Calendari 
escolar 

PMC Positiu 
Positiu 

Programació 
de 
l’associació 
d’espectadors 

Programació de l’entitat AETMVR 
dirigida a població jove i adulta. 
 

Anual PMC Positiu 
Cal avaluar 

Programació 
Teatre 
Auditori 

Diferents activitats dirigides a la població 
infantil i diferents representacions 
d’entitats locals. 
 

Anual PMC Positiu 
Cal avaluar 

Festes 
populars  

Cavalcada de Reis: Recorregut pel poble i 
recollides de cartes pels infants. 
Carnaval: Rua de comparses pels carrers 
de Ripollet i concurs de premis de 
disfresses. 
Festa de Sant Antoni Abat: Recorregut 
històric pels carrers del poble. Festa amb 
gran tradició històrica a Ripollet. 
Fira de Sant Jordi: Exposició de diferents 
articles i objectes dins d’un mercat artesà, 
ubicat al centre de Ripollet. 
 

Anual PMC Positiu 
Cal avaluar 
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Festa major 
de ripollet 

Gran participació local d’entitats i gran 
afluència de públic de totes les edats. 
Concerts, correfocs, balls i activitats 
infantils durant els 4 dies de Festa Major. 
 

Agost PMC  
Joventut 

Positiu 
Cal avaluar 

Estiu al carrer  Balls, activitats, representacions... 
d’entitats locals de Ripollet, als carrers i 
parcs de Ripollet.   
 

Maig a 
juliol 

 

PMC Positiu 
Cal avaluar 

Programes 
culturals 

Programa d’educació artística EDUART 
a les escoles de Ripollet: adreçat a les 
escoles d’educació primària dels centres 
públics i concertats de Ripollet. Es tracta 
d’una proposta formativa en l’àmbit 
artístic realitzada per professionals 
especialitzats i amb un plantejament 
educatiu i contemporani. 
Cursos i tallers organitzats pel PMC: 
adreçats a tot tipus de públic. Duració 
anual. 
Activitats infantils: adreçades a la 
població infantil de Ripollet. 
 

Anual PMC Positiu 
Cal avaluar 
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M
ob

ili
ta

t 
  

Viatgeteca Servei de préstec de guies de viatges al 
PIJ 
 
 
 
 
 
 
 

Anual Joventut Negativa/C
al avaluar 

Bucs d’assaig   7 bucs d´assaig municipal situats en una 
nau industrial amb l’objectiu de promoure 
de les arts musicals i potenciar les joves 
formacions musicals locals.  
 

Anual Joventut Positiva/Po
sitiva 

Pràctiques 
curs de 
monitors  

Formació en pràctiques de persones que 
estudien el curs de monitor de lleure  

Anual Joventut Positiva/Po
sitiva 

P
A

R
T

IC
IP

A
C

IÓ
  

 

A
ss

oc
ia

ci
on

is
m

e 

Subvencions  S’atorguen anualment subvencions 
econòmiques per a projectes realitzats per 
les entitats juvenils per tal de poder dur a 
terme els seus projectes i activitats, i 
d’aquesta manera es fa partícips a les 
associacions dels diners públics. 
 

Anual Joventut Negativa/C
al avaluar 
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Casal de 
Joves “La 
Gresca” 

Potenciar la implicació dels joves a la 
vida del barri i del municipi 

Anual Joventut Negativa/C
al avaluar 

KFTÍ, 
activitats per 
a joves  

Espais de reunió i organització pels joves 
amb objectius concrets. Esdevé un 
referent de dinamització, diversió, treball 
i participació potenciant el teixit 
associatiu i les xarxes de comunicació 
juvenil per desenvolupar dinàmiques de 
participació social i ciutadania. 
 

Anual Joventut 
(Iniciatives i 
Programes) 

Negativa/C
al avaluar 

Esports als 
Parcs 

Potenciar la pràctica esportiva als espais 
públics i potenciar el respecte a aquests 
espais 

Maig-
juliol 

PAME 
PEE 

Joventut 
 

Negativa/C
al avaluar 

Gibrelleta.  
(Festa Major) 

Espai de lleure i convivència que aglutina 
la oferta jove de la festa major, 
interrelació i intercanvi dirigit a joves tant 
del municipi com dels pobles veïns entre 
15 i 29 anys, on es troben un seguit de 
propostes d’activitats simultànies. 
 

Agost Joventut 
Participació 

Negativa/C
al avaluar 

Formació 
entitats 

Programa de formació en els àmbits que 
siguin demandats per ells mateixos i la 
Regidoria de Joventut.  

 
Anual 

 

 
Joventut 

 
 

 
Negativa/C
al Avaluar 
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PIDCES 
 
 
 

Punts d’informació juvenil 
descentralitzats als IES de Ripollet amb 
l’objectiu d’informar, assessorar i 
dinamitzar temàtiques juvenils 
 

Anual Joventut Negativa/C
al avaluar 

Dinamització 
d’entitats 
juvenils amb 
demanda 
d’activitats 

Contractació d’entitats juvenils per 
l’organització de concerts que promouen 
la difusió musical de grups amateurs del 
municipi 

Anual Joventut Positiu 
Positiu 

Skateparc  Procés de construcció de les pistes per 
l’skate  

Anual Joventut. 
PIIBCM 

Positiu 
Positiu 

In
te

rc
ul

t
ur

al
ita

t 
 

Mostres 
artístiques 
 
 

Potenciar la creativitat artística dels joves 
Participar en el procés de creació d’una 
obra  

Puntual Joventut 
PMC 

Positiu 
Cal avaluar 

Jornada de 
delegats 

- Aquesta iniciativa neix de la voluntat de 
promoure el treball del delegat de classe 
com a dinamitzador del seu grup i 
intermediari entre l’alumne, el centre 
d’ensenyament i altres iniciatives. 

Novembre Joventut 
Centres de 
secundària 

Positiu 
Positiu 

Sant Jordi a 
la rambla  

- Potenciar la participació en actes 
d’interès cultural en el municipi  

Abril Joventut 
CRAC 

Positiu 
Cal avaluar 

In
cl

us
ió

 s
oc

ia
l i

 
ci

ut
ad

an
ia

 

Open  
roulotte  

Diferents activitats dirigides a la població 
i a les entitats del barri de Can Mas de 
Ripollet. 

Anual PMC  
PIIBCM 

Negatiu 
negatiu 
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Les veus d’un 
barri  

Diferents activitats dirigides a la població 
i a les entitats del barri de Can Mas de 
Ripollet. 
 

Anual PMC  
PIIBCM 

Positiu 
Negatiu 

Xarxes 
socials 

Foment de la participació juvenil a través 
del suport de xarxes socials i altres 
estructures de treball de les noves 
tecnologies: blog, facebook, twitter, canal 
youtubbe 

Anual Joventut Positiu 
Positiu 
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A. Accions realitzades per l’Ajuntament de Ripollet  i altres entitats municipals adreçades a joves 

 
 

ACCIONS O PROGRAMES LINIA EMANCIPACIÓ  

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

PIJ             

Telecentre             

Xarxa d’Educació TET             

PQPI             

ILO SER             

El Club de la feina             

Programes d’escola taller             

IPI             

El bus de les professions             

Orientació formativa i laboral             

Xerrades d’ocupació             

Guia de la 1º feina i pautes a seguir             

Aules d’estudi nocturn             

Promoció d’Habitatges Municipals de 
Protecció Oficial 

            

Casa Natura             

Setmana sense fum             

Apropa’t             
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ACCIONS O PROGRAMES LINIA PARTICIPACIÓ  

 Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Kftí             

Bucs d’assaig             

Gibrelleta             

Skateparc             

Ripactiva’t             

Festa Major             

Estiu al carrer             

Cine fòrum             

Xerrades i exposicions             

Curs de guitarra             

             

Programació teatre auditori             

Beques estudis musicals             

Festes populars             

Informació i assessorament sobre 
l’associacionisme 

            

Consell Municipal de Joves             

Grup de seguiment del II Pla Local de 
Joventut 

            

Trobada de delegats             

Activitats del Pla educatiu d’Entorn             
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ACCIONS O PROGRAMES Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des 

Pla Local per l’Educació en el Lleure             

PIDCES             

Curs de monitors             

Programa d’Intercanvi             

Programa Comenius             

Anem al teatre             

Open Roulotte             

La veu d’un barri             

Banc del temps             

La mirada de les noies             

Casal de joves “La Gresca”             

Ple Juvenil             
 
 
 



 

 

 

1.3.4.- Debat Jove: Jornada de delegats/es dels centres de secundaria 

de Ripollet. 

 

Davant la contenció pressupostària que vivent el pressent exercici s’ha 

decidit explorar formes alternatives als espais d’opinió jove dirigits per 

especialistes externs. 

 

Així doncs van decidir treure el màxim de productivitat del que anomenem: 

Debat Jove que es realitza cada any a les Jornades de delegats/es dels 

centres educatius de secundària de Ripollet. 

 

L’objectiu de la jornada és conèixer els joves delegats dels IES de Ripollet, 

que aprenguin a ser delegats, coneguin i aprenguin les seves funcions, que 

adquireixin estratègies de comunicació i habilitats socials.  

 

Un altre objectiu intrínsec a la jornada es el fet de que els joves delegats es 

coneguin entre ells i es puguin generar relacions personals i professionals 

in situ i via xarxa.  

 

La metodologia de treball ha estat participativa: una primera marcada per 

les dinàmiques de grup basades en la coneixença, la pèrdua de la vergonya, 

les habilitats comunicatives, el tractament dels rumors i la confiança.  

Es va tractar de que els diferents joves aprenguessin de manera conjunta les 

seves funcions i responsabilitats però de manera participativa i dinàmica.  

 

 



 56 

 

 

 

Una segona part més reflexiva, on es van distribuir per grups i van analitzar 

les diferents necessitats dels centres on estudiaven, les possibles propostes 

de millora i les necessitats com a joves del municipi de Ripollet.  

En aquesta ocasió es van organitzar els joves per grups d’edat: 1ers i 2ons 

d’ESO, 3ers i 4arts un altre grup i cicles formatius i batxillerats. Tots els 

grups estaven dinamitzats pel personal de l’Ajuntament que els hi feien 

preguntes de reflexió, en un principi, per crear debat i, posteriorment, 

fossin els mateixos joves qui aportessin dubtes, suggeriments i propostes de 

millora dels deus centres i del municipi de Ripollet, des de la seva 

perspectiva de delegat i jove.    

 

Aquesta fase de la Jornada, el Debat Jove, és un fòrum d’opinió en que els 

joves del municipi interroguen, qüestionem, interpel·len, proposem en 

relació a les polítiques de joventut a qui els representa a la corporació 

municipal: el regidor de joventut.  

 

Podem afirmar que al Debat Jove estem experimentant la democràcia 

participada i/o democràcia de proximitat. 

 

Els itineraris de treball que és van llençar enguany al Debat jove van ser: 

 

Centres educatius:  

 

• Disposició de material tecnològic eficient: un ordinador mínim per 

classe, per tal de buscar informació, consultes, estalvi de paper... 
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• Demanda al departament d’ensenyament i als centres d’educació 

secundària el cost real de l’educació de cada alumne i l’administració 

del pressupost per material. 

• Informar sobre les Vagues estudiantils ( drets, deures, tràmits...). 

Informació constant sobre les sortides professionals, universitàries, 

FP...no de manera ocasional. 

• Proposta de millor neteja y manteniment dels edificis i espais 

interiors 

• Agilitat en les respostes de les queixes/demandes. 

 

Municipi Ripollet: 

 

• Flexibilitat econòmica al transport públic pels joves.  

• Potenciar la jornada intensiva, reduir hores de la tarda.  

• Crear un espai polivalent de trobada per a joves que estigui cobert.  

• Fer el carril bici pel centre del poble però sense perill. 

• Potenciar l’ aparcaments per les bicicletes. 

• Renovar l’equipament esportiu dels parcs (cistelles, pistes, 

porteries...) esport gratuït. 

• Potenciar festes populars adaptades als joves, com ara Sant Joan, 

primavera... 

• Que l’equipament del Casal de Joves obri els caps de setmana.  

• Crear sala de concerts municipal. 

• Espai virtual per compartir informació local per a joves. 
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• Allargar l’horari de la biblioteca en època d’exàmens i posar-hi una 

sala on fer treballs. 

• Millorar la ventilació de l’equipament del pavelló municipal. 

 

El Debat Jove d’aquest any va generar una proposta de treball que serà 

desenvolupada al si de les accions de xarxes socials de la regidoria. És va 

acordar que el treball del Debat Jove és desenvoluparà al llarg de tot l’any 

en que treballant en virtual i en real és farà un seguiment de les línies 

d’actuació proposades i com avancen. 

 

La transformació del Consell Municipal de Joventut, organisme qüestionat 

per mantenir una estructura jurídica i de pensament del s. XIX, en un Debat 

Jove: obert a qualsevol jove del municipi, que funcionarà 365 dies i que és 

dinamitzarà a través de 3 trobades anuals temàtiques. 
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1.4.-. Conclusions 

 

Tal i com s’ha anat argumentant al llarg de la present diagnosi el fet que 

estiguem al ben mig de la més greu crisi del model social europeu dels 

darrers 30 anys modifica i condiciona de forma definitiva tant la mateixa 

diagnosi com el posterior pla local de joventut. 

 

Aquesta realitat, la dispersió de competències, la multiplicació d’agents 

públics intervenint a les polítiques de  joventut i la manca progressiva de 

recursos fa que, calgui fer de forma urgent i contundent una simplificació 

extrema de les estructures administratives centrades en l’àmbit juvenil. I 

reforçar a qui està suportant la pressió sobre el territori de les necessitats 

dels joves: els ajuntaments. 

 

Mantenir el model dels plans locals de joventut amb la seva actual 

estructura i requeriments tècnics farà inviable i abocarà a la desaparició de 

bona part de les actuacions de joventut en l’àmbit municipals. Cal doncs, 

aterrar les demandes als recursos existents. Tal i com ja estem fen des de el 

nostre Ajuntament en aquesta diagnosi. 

 

Fora de la reflexió més estructural dels reptes al que ens enfrontem des de 

la regidoria de joventut i ciutadania de l’Ajuntament de Ripollet plantegem 

un III Pla de joventut de Ripollet 20012-2015 que pivotarà al voltant dels 

principis rectors: eficiència, eficàcia, oportunitat,viabilitat i disponibilitat. 
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Amb estructura de catàleg centrada de forma específica en 4 eixos: 

• Finançament econòmic 

• Atur juvenil 

• Cohesió social 

• Debat jove: nova ciutadania 

 

Així, veiem que el context polític sorgit de les darreres eleccions 

municipals ens marca un Pla d’Acció Municipal que ve definit per la 

importància de les polítiques formatives com a principal objectiu del 

govern municipal. L’Ajuntament ha de realitzar polítiques directes de 

promoció de l’ocupació, cursos de formació i reciclatge per a persones en 

atur, un servei d’assessorament per a la creació de noves empreses i la 

creació d’un mapa d’oficis. 

 

La societat actual es troba immersa en un procés de transformació on 

encara no sabem quina serà l’estació final.  Això ens porta a autoavaluar i 

posar un interrogant sobre actuacions desenvolupades en el passat dins de 

contextos econòmics diferents i amb una societat que se caracteritzava per 

un  estat de benestar que no estava en perill ni en dubte. Els models que 

imperaven en la nostra societat han canviat. Ja no podem portar a terme 

polítiques formatives que posessin l’èmfasi en sectors econòmics 

actualment en crisi, d’aquesta manera cal fer una aposta decidida per 

l’estudi de nous camps de coneixement que garanteixin als nostres joves 

una futura sortida laboral amb èxit i amb plenes perspectives de viabilitat 

econòmica i social. 

 

Hem vist com el convuls context econòmic que estem vivint actualment 

defineix per si sol la necessitat de prioritzar un dels eixos sobre d’altres 
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possibles. Tot i així, la necessitat d’un finançament clar i estable per poder 

desenvolupar aquestes polítiques, esdevé per sí mateix una prioritat alhora 

de dissenyar els eixos del nostre pla. 

 

D’aquesta manera, els joves coincideixen amb l’equip de govern en la 

voluntat de tenir uns espais públics de qualitat i operatius pel municipi. 

Veiem com la creació de nous equipaments, com un centre cívic, la 

remodelació de parcs i zones verdes, la finalització de la construcció d’una 

pista d’skate actualment en construcció, o l’adequació de nous espais 

culturals esdevenen punts a executar durant aquest mandat. 

 

El Pla d’Acció Municipal també recull aspectes de primer ordre dintre del 

nostre tercer eix de cohesió social. Es voluntat de l’equip de govern 

desenvolupar polítiques d’habitatge que facilitin la posada en el mercat de 

nous pisos en règim de lloguer actualment tancats, mitjançant la realització 

de convenis amb els propietaris; s’aposta per la continuïtat del treball que a 

data d’avui realitzen les entitats locals; també es treballarà amb l’ajut 

d’eines com l’ordenança de convivència; el Pacte Local pel Lleure 2012-

2015 i la creació de nous consells i una xarxa de voluntariat social. 

 

Fins ara hem vist que gran part del Pla d’Acció Municipal fa partícips i 

receptors a la població jove del municipi d’una gran majoria de les seves 

polítiques. 

 

El darrer eix, ens porta a replantejar-nos determinats models de participació 

que han estat funcionant fins a l’actualitat però que creiem han estat 

desfasats o superats per la realitat social i tecnològica. La posada en marxa 

del consell municipal de Joventut l’any 2007, dins del i Pla Local de 

Joventut de Ripollet, no va significar un reflex significatiu de participació 
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juvenil, tal i com estava previst. El problema d’un model estancat pel seu 

elevat pes burocràtic i una estructura rígida que no s’adequa a la realitat de 

participació juvenil han portat al consell a una situació poc operativa que 

ens obliga a replantejar-nos la seva formulació. 

 

Veiem com també el PAM recull una voluntat de crear un veritable servei 

d’adminitració on-line. Tot això ens porta a una aposta ferma i decidida per 

la participació dels joves del nostre municipi amb l’ajut de les noves 

tecnologies, recursos telemàtics i eines informàtiques. Blogs, facebook i el 

servei de Telecentre han de servir-nos per trobar noves vies de participació 

dels joves, que reconeguin com a seves i les incorporin dins de les seves 

xarxes relacionals habituals. 

 

Concloem amb la voluntat de treballar tots els aspectes reflexats en aquesta 

diagnosi d’una manera eficaç i eficient, superant els reptes que la situació 

econòmica ens planteja i amb la il·lusió de la importància de la veu dels 

joves com a bandera de futur. 

 

 


