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1. Presentació 

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, a través dels Serveis d’Educació i  Cultura i Joventut, ha 

impulsat l’elaboració d’un diagnòstic de la infància, l’adolescència i la joventut del municipi com 

a pas previ per l’actualització dels seus Pla Local d’Infància i Pla Local de Joventut.  

 

Aquesta diagnosi pretén realitzar una anàlisi estratègica de la població compresa entre els 0 i els 

30 anys del municipi, que permeti conèixer la realitat sociodemogràfica, les polítiques i accions, 

serveis i recursos que es destinen a aquests sectors d’edat, així com les visions de les diferents 

àrees municipals, els agents socials del territori i els propis infants, adolescents i  jovent. Aquest 

diagnòstic ha de ser un instrument que permeti, en una fase posterior, ordenar i definir els 

objectius i les actuacions municipals per al Pla Local d’Infància i el Pla Local de Joventut.  

 

 

En aquest context, la diagnosi es concep com una eina estratègica. Com a tal, ha de servir per 

generar sinèrgies, compartir dades i analitzar la situació entre diferents actors que generen 

polítiques i accions adreçades al col·lectiu de 0 a 30 anys. Així mateix, el procés ha de servir per 

donar veu als protagonistes de la diagnosi, els infants, adolescents i joves del municipi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A més, l’octubre de 2012 Sant Cugat va ser declarada, per 

primer cop,  Ciutat Amiga de la Infància, 

un reconeixement que promou UNICEF i que està avalat pel 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat i la Federació 

Espanyola de Municipis i Províncies. 
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2. Orientació estratègica 

Fer una diagnosi de la situació dels infants i joves entre els 0 i 30 anys de Sant Cugat és una 

tasca enorme. Per aquest motiu un dels primers aspectes que es van consensuar amb els àmbits 

polític i tècnic va ser dotar al procés d’elaboració d’una certa intencionalitat i mirada estratègica. 

Aquesta focalització havia de permetre acotar els elements d’anàlisi i centrar-los en aquells 

aspectes que política i tècnicament s’han volgut prioritzar per ser treballats els propers anys una 

vegada s’elaborin el Pla d’infància i el Pla de joventut. 

A l’hora de fer aquesta priorització s’han tingut en compte diferents elements: 

- Un primera aproximació a les necessitats d’infància i joventut identificades per les 

regidories d’educació i joventut de l’Ajuntament de Sant Cugat.  

- Resultats de la memòria del Pla d’infància i adolescència de Sant Cugat. 

- Avaluació del Pla local de joventut 2014-2016. 

- Recomanacions que fa el programa Ciutats Amigues de la Infància d’Unicef. 

- Directrius que estableix la Direcció general de joventut de la Generalitat de Catalunya. 

A partir d’aquest treball es van concretar 6 eixos o àmbits d’anàlisi que són els que estructuren 

el treball i el diagnòstic: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
5 

 Una ciutat per aprendre 

o Aquest eix analitza entre altres aspectes les oportunitats educatives que ofereix 

la ciutat als  infants i joves, quina és l’oferta educativa en les diferents etapes, 

quin és el paper de les famílies, quines respostes es donen des del diferents 

serveis i  quines són les principals necessitats i reptes que cal atendre en l’àmbit 

educatiu.  

 

 Una ciutat saludable pels infants i joves 

o Aquest eix es centra en conèixer quins són els hàbits de salut dels infants i joves, 

les principals conductes de risc, els factors de protecció, la salut mental, els 

recursos que treballen en aquest àmbit i les principals necessitats a les que cal 

donar resposta. 

 

 La ciutat com espai de cohesió social i convivència  

o En aquest eix s’aborden els aspectes més vinculats a la cohesió social i la 

convivència. S’analitza quines respostes es donen per lluitar contra les 

desigualtats i com és la convivència i les relacions entre els infants i els joves. 

 

 Usos del temps i el lleure a la ciutat  

o Aquest eix es centra en conèixer quins són els usos del temps d’infants i joves, 

com es mouen per la ciutat, quin ús fan de l’espai públic, i com és l’oferta 

esportiva, cultural i d’oci que tenen al seu abast. 

 

 Emancipar-se a la ciutat 

o Aquest eix analitza en quina mesura la ciutat ofereix oportunitats al jovent per 

emancipar-se, quines són les principals dificultats amb les que es troba per 

trobar feina i habitatge i quina és la resposta municipal en aquest àmbit. 

 

 Una ciutat on poder comprometre’s i participar 

o En aquest eix es valora en quina mesura la ciutat afavoreix el compromís i la 

participació dels infants i joves, com són els canals per comunicar-se i 

interlocutar  amb ells, com és el teixit associatiu i sobre quins temes i de quina 

manera volen participar. 
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3. Metodologia 

3.1 Criteris d’elaboració de la diagnosi  
 

L’elaboració de la diagnosi ha partit d’unes premisses que han orientat el procés de treball:  

 

 Lideratge i acord polític. El procés ha comptat amb una voluntat política i un lideratge ferm 

per impulsar i realitzar l’elaboració d’una diagnosi que implicava el treball coordinat de 

diferents àrees i la participació activa de diferents agents polítics, tècnics i ciutadans.  

 

 Transversalitat del projecte. La diagnosi recull necessàriament la perspectiva de les 

diferents àrees o departaments municipals. L’anàlisi de la realitat dels infants, adolescents i 

joves és una realitat complexa i les seves necessitats no poden ser abordades des d’una 

lògica departamental sinó que requereix d’una lògica de treball integrada i transversal. 

 

 Realisme del treball. S’ha dimensionat el treball a les possibilitats reals, establint els temes 

prioritaris d’anàlisi, dissenyant la implicació dels agents que impulsen i desenvolupen accions 

amb el col·lectiu d’acord amb la seva realitat, i aprofitant els espais  de participació ja 

existents.  

 

 Participació activa dels infants, adolescents i joves. El procés d’elaboració del diagnòstic 

s’ha fet de manera participada. Els infants, adolescents i joves es conceben com a subjectes 

actius que analitzen les seves pròpies necessitats i interessos i avaluen la cobertura i la 

resposta que es dona a aquestes necessitats. 
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3.2 Procés metodològic 
 

Per dur a terme aquesta diagnosi  0-30 s’han dut a terme diferents accions. Atès que l’espectre 

de població és molt ampli, sempre que s’ha pogut, s’han desagregat les dades i la informació 

tenint en compte les següents franges d’edat: 

 

 Petita infància: 0 a 2 anys 

 Infància: de 3 a 11 anys 

 Adolescència: de 12 a 17 anys 

 Joves: de 18 a 24 anys 

 Joves adults: de 25 a 30 anys 

 

La metodologia s’ha desenvolupat a través dels passos següents:  

 

1- Anàlisi i explotació de dades secundàries i anàlisi de documentació 

S’ha dut a terme una aproximació a la realitat de la població de 0 a 30 anys de Sant Cugat des 

de la perspectiva de les dades sociodemogràfiques i estadístiques1 . S’ha tingut com a 

referència dades provinents de: 

o Padró continu d’habitants. 

o Memòries i dades sectorials facilitades per l’Ajuntament . 

o IDESCAT. 

o Programa Hermes de la Diputació de Barcelona. 

2- Treball de camp 

El treball de camp pretenia recollir i contrastar les percepcions i visions que hi ha sobre la realitat 

de les persones entre 0 i 30 anys del municipi i identificar les principals necessitats a les que 

calia donar resposta. Aquest treball de camp s’ha dut a terme de forma paral·lela amb l’àmbit 

polític, tècnic i amb infants i joves del municipi (associats i no associats).  

 

2.1 Treball amb l’àmbit polític 

El procés metodològic per l’elaboració de la diagnosi es va presentar i validar amb els 

responsables polítics de l’Ajuntament, govern i oposició, a l’inici del procés. Així mateix, una 

vegada es va disposar d’un primer esborrany es va contrastar amb ells per tal d’incorporar la 

seva visió entorn la situació de la infància i joventut al municipi. 

 

 

 

                                                
1 Veure bibliografia consultada al final d’aquest document 
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2.2 Treball amb l’àmbit tècnic 

Inicialment es va constituir un Grup motor amb el/s referent/s tècnic/s municipals d’Infància i 

Joventut, que ràpidament es va ampliar els tècnics referents municipals de serveis socials i 

ciutadania. Les funcions d’aquest Grup Motor Tècnic han estat definir i fer el seguiment 

metodològic del procés, aportar informació i identificar els agents que havien de participar al llarg 

de procés. 

 

Sessions de treball tècniques per eixos temàtics  

La visió dels tècnics i tècniques municipals es va recollir a partir de sessions de treball presencials 

temàtiques on diferents professionals aportaven, debatien i compartien la seva visió entorn 

cadascun dels àmbits de treball. Es van organitzar sis sessions de treball temàtiques on han 

participat més de 40 tècnics i professionals. 

- Sessió sobre educació i formació. 

- Sessió sobre salut. 

- Sessió sobre convivència i relacions positives. 

- Sessió sobre informació i participació. 

- Sessió sobre usos del temps i el lleure a la ciutat . 

- Sessió sobre ocupació i habitatge. 
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2.3 Treball amb infants, joves i ciutadania 

 

Sessions de treball amb espais estables de participació 

Es van aprofitar espais estables de participació existents a la ciutat per traslladar el debat sobre 

la situació de la infància i la joventut de la ciutat amb  els seus membres.  

 Sessió amb el Consell escolar municipal. 

 Sessió amb el Consell d’infants. 

 Sessió amb el Consell de joves 13-16. 

  

  

 

Sessions de treball amb membres d’entitats 

Es van fer sessions de treball amb representats d’entitats del municipi, per tal d’incorporar la visió 

del jovent organitzat al diagnòstic. 

- Sessió amb membres d’entitats de lleure, culturals i esportives. 

- Sessió amb membres de joventuts de partits polítics. 
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Enquestes a infants i joves 

 
Es van dissenyar dues enquestes on line per tal d’arribar a la ciutadania no associada, una 

adreçada  a famílies amb infants menors de 12 anys i una adreçada a joves de 12 a 30 anys. 

L’enquesta va ser contestada per un total de 1.767 persones, de les quals 1.221 corresponien a 

famílies i 546 a l’enquesta dels joves. 

L’enquesta per a famílies la van respondre majoritàriament pares i mares amb un o dos fills.  

Prop del 50% de les famílies enquestades  tenen fills/es d’edats compreses entre els 0 i els 6 

anys,  un 40,3% de 7 a 12 anys i el  10,5% restant tenen fills de més de 12 anys. El 50,8% 

d’aquests infants són nens i el 49,2% són nenes. 

A l’enquesta hi ha representació de famílies de tots els barris, si bé la major part de les persones 

que hi han participat viuen al centre. 

Taula 1. Barri de residència de les famílies participants a l’enquesta 

Barri N % 

Centre 835 69,58% 

- Centre-Can Mates 116 13,89% 

- Centre-Volpelleres 196 23,47% 

La Floresta 55 4,58% 

Les Planes 4 0,33% 

Mira-Sol 187 15,58% 

Valldoreix 119 9,92% 

Total 1200 100% 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a les famílies amb infants menors de 12 anys. 

Diagnòstic 0-30, 2017 

 

Més de la meitat de les famílies que han respost l’enquesta tenen els seus fills escolaritzats en 

centres públics, el 66%, mentre les que opten per centres privats concertats representen el 34,5% 

i per centres privats el 3,20%.   

Gràfic 1. Titularitat del centre d'escolarització dels vostres fills/es 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a les famílies amb infants menors de 12 anys. Diagnòstic 

0-30, 2017 

66%

34,50%

3,20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Centre públic
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L’enquesta adreçada a joves de 12 a 30 anys la van respondre un total de 296 nois (el 54,2%) 

i 250 noies (el 46,8%), amb representació de diverses franges d’edat, si bé més del 60% són 

infants menors d’edat. 

 

Taula 2. Edat del jovent participant a l’enquesta 

Edat N % 

Entre 12 i 14 anys 213 39,01% 

Entre 15 i 17 anys 138 25,27% 

Entre 18 i 21 anys 72 13,19% 

Entre 22 i 25 anys 38 6,96% 

Més de 25 anys 85 15,57% 

Total 546 100,00% 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a les famílies amb infants menors de 12 anys. 

Diagnòstic 0-30, 2017 

 

La majoria del jovent de 18 a 25 anys enquestat afirma viure amb els pares (69 joves de 18 a 21 

anys i 31 joves de 22 a 25 anys). En canvi,  entre els majors de 25 anys,  el 80% afirma que està 

emancipat, dels quals el 59% dels casos viuen amb la parella (44 joves) i  un 28% ho fan sols o 

soles (21 joves). 

 

Més del 70% (393 joves) dels joves consultats afirma estar estudiant i en menor mesura treballen 

(75 joves) o estudien i treballen alhora (71).  
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4. El context de Sant Cugat 

4.1  El context territorial i social  
 

 

Sant Cugat del Vallès és un municipi situat a la comarca del Vallès Occidental que limita amb els 

municipis de Sant Quirze del Vallès, Sant Feliu de Llobregat, Molins de rei, El Papiol Barcelona, 

Cerdanyola i Rubí.  Té una població de 88.9212 persones, amb una extensió de 48,2km2 i una 

densitat de població de 1.843,70 habitants/km2, més elevada que la de la comarca i que la de 

Catalunya. El terme municipal es divideix en sis districtes: 

 

 Districte I: Nucli Est 

 Districte II: Nucli Oest 

 Districte III: Valldoreix 

 Districte IV: La Floresta 

 Districte V: Mira-sol 

 Districte VI: Les Planes 

 

Tal i com es pot observar al gràfic següent, les unitats familiars empadronades es concentren al 

Centre (13.954 famílies a Centre Est i 7.036 a Centre Oest). En segon lloc, a Mira-sol (4.713 

famílies), La Floresta (1.599 unitats familiars) i Les Planes (460 unitats familiars). 

 

Gràfic 2. Unitats familiars per districtes. Sant Cugat 2016 

 

 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Padró municipal d’habitants 2016. Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès 

 

                                                
2 Segons dades d’Idescat del padró municipal d’habitants de 2016 
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Taula 3. Població per districtes. Sant Cugat 2016 

DISTRICTE Total 

CENTRE EST 40.126 

CENTRE OEST 20.452 

VALLDOREIX 8.275 

LA FLORESTA 4.551 

MIRA-SOL 14.773 

LES PLANES 1.290 

Total 89.467 

Font de les dades: Padró municipal d’habitants 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

La distribució de la població per sexes del municipi es pot considerar paritària si bé el pes relatiu 

de les dones (51,36%) en el conjunt de la població és lleugerament més elevat que el dels homes 

(48,64%). 

 

La  taula següent mostra la distribució per sexes i franges d’edat de la població. Podem 

comprovar que és a partir de la franja 24 a 30 anys quan la quantitat de dones comença a situar-

se per sobre de la d’homes, sobretot a partir dels 85 anys degut a l'augment de l'esperança de 

vida del col·lectiu femení. 

 

Taula 4. Població de Sant Cugat del Vallès, per franges d’edat i sexe 
 

Homes municipi Dones municipi Total municipi 

de 0 a 3 anys 2178 2108 4286 

de 4 a 12 anys 5744 5368 11112 

de 13 a 18 anys 3637 3372 7009 

de 19 a 23 anys 2560 2369 4929 

de 24 a 30 anys 3023 3110 6133 

de 31 a 34 anys 2166 2401 4567 

de 35 a 39 anys 3341 3733 7074 

de 40 a 44 anys 3900 4264 8164 

de 45 a 49 anys 3721 3900 7621 

de 50 a 54 anys 3287 3493 6780 

de 55 a 59 anys 2604 2774 5378 

de 60 a 64 anys 2067 2292 4359 

de 65 a 69 anys 1746 1905 3651 

de 70 a 74 anys 1282 1394 2676 

de 75 a 79 anys 798 992 1790 

de 80 a 84 anys 656 966 1622 

de 85 anys i més 544 1226 1770 

Total 43254 45667 88921 

Font de les dades: Padró municipal d’habitants 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
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A continuació, es pot observar la distribució poblacional de Sant Cugat del Vallès per sexe i 

franges d’edat tot comparant-la amb les dades comarcals del Vallès Occidental.3 

 

Gràfic 3. Distribució de la població per grups d’edat i sexe.  

Sant Cugat del Vallès i Vallès Occidental 2016. 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de IDESCAT, Padró municipal d’habitants, 2016. 

 

La proporció de població infantil de 0 a 12 anys a Sant Cugat del Vallès (17,32%) és més elevada 

que la del conjunt de la comarca (15,36%). Tal i com  s’observa al gràfic anterior, la població 

infantil s’eixampla principalment en la franja dels 4 als 12 anys que, a Sant Cugat, té un pes 

relatiu del 12,50%, el més elevat amb relació a la resta de franges d’edat. D’altra banda, la franja 

d’edat de 13 a 18 anys representa el 7,88%, una proporció també més elevada que la del conjunt 

de la comarca (6.33%). 

 

Els propers anys doncs, es preveu que la franja d’edat d’adolescents i joves augmenti ja que el 

nombre d’infants entre els 0 i els 12 anys és superior al de joves i adolescents actuals.  

 

La mitjana d’edat de la població de Sant Cugat és de 38,25 anys. És lleugerament més elevada 

que la mitjana d’edat de la població estrangera, que se situa en els 37,25 anys. 

                                                
3 En el següent apartat es detallen les dades relatives a la població 0-30. 
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Evolució de la població 

Al llarg dels darrers deu anys Sant Cugat ha presentat un creixement important de població, 

concretament del 20,34%. La taxa de natalitat de Sant Cugat se situa per sobre de la comarcal i 

del conjunt de Catalunya i la taxa de defuncions per sota. 

 

Gràfic4. Evolució de la població. Sant Cugat del Vallès. 2006-2016 

 

Font de les dades: Padró municipal d’habitants 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Un altre factor que explica el creixement de la població, a banda del creixement natural, és el 

creixement migratori. A partir de les dades disponibles (corresponents a l’any 2015) es constata 

que aquest també és més elevat a Sant Cugat del Vallès que al conjunt de la comarca i a 

Catalunya.  

 

Taula 5. Naixements, defuncions i creixement de la població. Comparativa Sant Cugat del 

Vallès, Vallès Occidental i Catalunya. 

Població Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental Catalunya 

Naixements. Per sexe. 2015 

Nens 461 4.608 36.406 

Nenes 467 4.353 34.044 

Total 928 8.961 70.450 

Defuncions. Per sexe. 2015 

Homes 224 3.185 32.212 

Dones 276 3.254 32.654 

Total 500 6.439 64.866 

Creixement de la població. Taxa bruta per 1.000 habitants. 2015 

Taxa bruta de 
natalitat 

10,55 9,98 9,47 

Taxa bruta de 
mortalitat 

5,68 7,17 8,72 

Creixement natural 4,86 2,81 0,75 

Creixement migratori 12,54 3,15 2,42 

Creixement total 17,4 5,96 3,17 

Font de les dades: Idescat. Padró municipal d’habitants 
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Població estrangera 

La població estrangera de Sant Cugat és de 10.412 persones, fet que representa l’11,64%, del 

total del municipi, dels quals 4.901 són homes (el 47,07%) i 5.511 són dones (52,93%). 

 

Taula 6. Percentatge de població estrangera per districtes. Sant Cugat del Vallès. 2016 

Districte % població estrangera amb relació a la població 

del districte 

Centre Est 11,63% 

Centre Oest 12,98% 

Valldoreix 12,54% 

La Floresta 14,26% 

Mira-sol 8,19% 

Les Planes 14,96% 

Font de les dades: Padró municipal d’habitants 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Pel que fa a la seva procedència, el 41,9% són de la Unió Europea, el 25,9% de l’Amèrica del 

Sud, i un 11,7% han nascut a l’Amèrica del Nord i Central. Un 8,8% han nascut a l’Àsia i a 

Oceania, un 6% a l’Àfrica i el 5,7% restant a altres països d’Europa que no formen part de la UE4. 

Entre les 10 nacionalitats estrangeres amb més presència al municipi destaquen Itàlia (993 

persones), França (850) i Alemanya (658), tal i com mostra al gràfic següent: 

 

Gràfic 5. Principals nacionalitats estrangeres. Sant Cugat del Vallès. 2016 

 

Font de les dades: Padró municipal d’habitants 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Si ho comparem amb les dades comarcals i  les del conjunt de Catalunya, el pes relatiu de la 

població estrangera del municipi és més elevat que el del conjunt del Vallès Occidental, que se 

situa en el 9,56%, i inferior al de Catalunya, el qual és del 13,60%. 

 

                                                
4 Font: Informe de població del Vallès Occidental. 2016. Observatori del Vallès Occidental.  
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Amb relació als moviments migratoris, al gràfic següent s’observa que el saldo migratori de Sant 

Cugat del Vallès, és a dir, la diferència entre el nombre de persones que marxen i persones que 

arriben a viure al municipi, ha sigut positiu durant tot el període 2005-2015 presentant diverses 

oscil·lacions.  

 

Gràfic 6. Evolució dels moviments migratoris. Sant Cugat del Vallès. 2005-2015 

 

Font de les dades: Idescat. Padró municipal d’habitants 

 

Si observem aquests moviments migratoris, contemplant la procedència d’aquestes migracions, 

dintre de Catalunya, amb la resta de l’Estat, i fora de l’Estat,  veiem que els moviments migratoris 

amb la resta de Catalunya presenten un pes més elevat que les migracions produïdes amb la 

resta d’Espanya.  

 

Població de 0 a 30 anys 

La població de 0 a 30 anys que viu a Sant Cugat del Vallès és de 36.410persones5, fet que 

representa el 40,7%% de la població total del municipi, un percentatge més elevat que el 

comarcal (34,08%).  

 

Per franges d’edat, a la taula següent es pot observar que la franja d’edat que té un pes relatiu 

més elevat és la població de 4 a 12 anys (el 38,03%), seguida de la de 13 a 18 anys (el 19,69%). 

 

 

 

 

 

Taula 7. Població 0-30 anys  per franges d’edat. Sant Cugat del Vallès 2016 

                                                
5 Segons dades del padró municipal d’habitants 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
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Franges d’edat Total % amb relació al total de 

població 0-30 

0 a 3 anys 4262 11,71% 

 4 a 12 anys 13848 38,03% 

 13 a 18 anys 7168 19,69% 

19 a 23 anys 5092 13,99% 

24 a 30 anys 6040 16,59% 

Població total 0-30 36410 100,00% 

Font de les dades: Padró municipal d’habitants 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

A la taula següent es detalla com es distribueix la població 0-30 per franges d’edat  en cada 

districte. 

 

Taula 8. Població 0-30, per districtes. Sant Cugat del Vallès 2016 

Franges 

edat 

Nucli Est Nucli Est 

(%) 

Nucli 

Oest 

Nucli Oest 

(%) 

Valldoreix Valldoreix (%) La 

Floresta 

la Floresta 

(%) 

Mira-

sol 

Mira- 

sol (%) 

Les 

Planes  

Les Planes 

(%) 

 0 a 3  2.166 14,51% 749 7,21% 278 9,04% 193 12,51% 827 13,64% 49 12,10% 

 4 a 12  5.109 34,22% 5.109 49,16% 911 29,63% 492 31,89% 2.123 35,01% 104 25,68% 

13 a 18  2.965 19,86% 1.734 16,69% 773 25,14% 302 19,57% 1.293 21,32% 101 24,94% 

19 a 23  2.106 14,10% 1.307 12,58% 519 16,88% 253 16,40% 831 13,70% 76 18,77% 

24 a 30  2.585 17,31% 1.493 14,37% 594 19,32% 303 19,64% 990 16,33% 75 18,52% 

Població 

total 0-30 

14.931 100,00% 10.392 100,00% 3.075 100,00% 1.543 100,00% 6.064 100,00

% 

405 100,00% 

Font de les dades: Padró municipal d’habitants 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Població estrangera 0-30 

La població estrangera de 0 a 30 anys és de 3.979 persones, fet que representa el 10,93% del 

total de població estrangera del municipi.  

Taula 9. Població estrangera 0-30 per franges d’edat 
 

Número % 

0 a 3 anys 443 11,13% 

4 a 12 anys 1.081 27,17% 

13 a 18 anys 705 17,72% 

19 a 23 anys 626 15,73% 

24 a 30 anys 1.124 28,25% 

Població estrangera total 0-30 3.979 100,00% 

Font de les dades: Padró municipal d’habitants 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

 

 

 

A la taula següent es detalla el nombre de persones estrangeres de 0 a 30 anys per districtes.   
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Taula 10. Població estrangera 0-30 per districtes. Sant Cugat del Vallès 2016 
 

Número % respecte total població estrangera 
barri 

Centre Est 1.873 40,13% 

Centre Oest 980 36,91% 

Valldoreix 408 39,31% 

La Floresta 221 34,05% 

Mira-sol 427 35,29% 

Les Planes 70 36,27% 

Font de les dades: Padró municipal d’habitants 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
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5. Diagnòstic de la situació  

5.1 Sant Cugat, una ciutat per aprendre 
 

L’escolarització dels infants i adolescents  

 

L’oferta de centres educatius de Sant Cugat és àmplia i està formada per diferents centres 

de titularitat pública  i privada. Els centres educatius es classifiquen en públics i privats  segons 

la seva titularitat.  Quan la titularitat correspon a una administració pública (Departament 

d’Ensenyament, Diputació, administració local ) parlem de centres públics i quan la titularitat és 

d’una persona física o jurídica parlem de centres privats. Si el centre privat té ensenyaments 

sostinguts amb fons públics rep la denominació de centre privat concertat. Un cop creats o 

autoritzats, els centres educatius (públics i privats) s'inscriuen en el registre de centres, gestionat 

pel Departament d'Ensenyament. A la taula següent es pot veure la distribució. 

 

Taules 11 i 12. Centres educatius segons la titularitat de centre 

Educació Infantil. Sant Cugat del Vallès                        Educació primària; Educació Secundària 
Obligatòria, Batxillerat, Cicles 

Formatius. Sant Cugat del Vallès 
Titularitat 
del centre 

Educació 
infantil 

0-2 

Educació 
Infantil 

3-5 

Públic 8 12 

 
Privat 
concertat 
 
Privat                       
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7 
 
 

5 

 
 Total 

 
30 

 
24 

 
Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Fins el curs 2017/18 els centres educatius s’han distribuït en dues zones escolars:  

Taula 13. Distribució de centres segons zones escolars 

 Educació pública 
infantil i primària 

Educació pública 
secundària 

Educació concertada infantil, 
primària i/o secundària 

segons el centre 
ZONA  A Catalunya Arnau Cadell  

Ciutat d’Alba Leonardo da Vinci El Pinar  
Jaume Ferran i Clua  La  Farga 
La Floresta  Thau 
L’Olivera   
Turó de Can Mates 
Escola la Mirada 

  

ZONA B Collserola Angeleta Ferrer Avenç 
Gerbert d’Orlhac Joaquima Pla Farreras Pureza de Maria 
Joan Maragall  Santa Isabel 
Pi d’en Xandri  Viarò 
Pins del Vallès   

Elaboració Pròpia. Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Titularitat 
del centre 

Educació 
primària 

ESO, batxillerat  
i cicles formatius 

Públic 11 5 

 
Privat 
Concertat 

 
7 

 
7 

 
Privat 

 
3 

 
3 

 
Total 

 
21 

 
15 
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Les famílies amb infants menors de 12 anys enquestades, en el seu conjunt, valoren 

majoritàriament que aquesta oferta és suficient o molt bona. Com s’observa a la taula següent, 

són les famílies amb infants entre 0 i 3 anys les que fan una valoració menys positiva. 

 

Gràfic 7. Valoració de l'oferta escolar per part de les famílies 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a famílies amb infants menors de12 anys. 
 Diagnòstic 0-30, 2017   

 

Les persones que consideren que l’oferta és insuficient, majoritàriament assenyalen que calen 

més places a escoles de primària, tant públiques com concertades laiques. En menor mesura 

assenyalen la necessitat de més projectes d’escola lliure o amb projectes innovadors, així com 

més oferta d’ensenyament en llengua anglesa.  

 

Si observem l’evolució de l’escolarització al llarg dels darrers quatre cursos escolars (de 2013 a 

2107), podem veure que el pes relatiu d’alumnes en centres públics amb relació al total d’alumnes 

escolaritzats al municipi es situa en xifres força similars (entre prop del 43% i el 44,2%) si bé el 

curs 2016-2017 va disminuir lleugerament amb relació als dos cursos anteriors. D’altra banda, el 

percentatge més elevat es concentra en l’oferta privada-privada concertada (el 64,4% el curs 

2016-2017). 
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Gràfic 8. Evolució del percentatge d’alumnat segons la titularitat del centre, 
amb relació al total de l'alumnat matriculat. Sant Cugat del Vallès curs 2013-2014 a 2016-2017 

 

 
 

Elaboració pròpia. Font: dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2016) 

 
5.1.1 Aprendre a Sant Cugat a la petita infància (0-3) 
 

La primera etapa d'Educació Infantil comprèn fins als 3 anys d’edat i és de caràcter no obligatori. 

Segons els agents consultats, i tal i com es corrobora a l’enquesta a les famílies, Sant Cugat té 

una àmplia oferta de centres educatius públics i privats de 0 a 3 anys de molta qualitat que 

permet una cobertura de places important i més elevada que a altres municipis de l’entorn. Tot i 

això, indiquen que en aquesta etapa existeixen dificultats per poder conciliar la vida laboral amb 

la vida en família i la cura de la petita infància. 

 

L’oferta s’articula a través de 8 escoles bressol públiques i 22 centres privats que ofereixen primer 

cicle d’educació infantil. Les escoles bressol municipals tenen una zonificació per barris. Les 

famílies en el moment de la preinscripció tenen més puntuació per proximitat del domicili. En el 

cas dels infants del grups de nadons la puntuació és la mateixa atès que aquest grup no s’ofereix 

a totes les escoles.   

 Zona nucli: Cavall Fort, Tricicle, Gargot i Montserrat 

 Zona La Floresta: La Mimosa 

 Zona Mira-Sol: El Niu 

 Zona Valldoreix: Valldoreix 

 Zona Les Planes: El Molí 
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Distribució territorials de les escoles bressol municipals. 

  

                   Font: Elaboració pròpia 

 

A més a més, el municipi compta amb les següents escoles bressol i llars d’infants de titularitat 

privada:  

 

Centres de titularitat privada que ofereixen primer cicle d’educació infantil  

 Agora Patufet Infant School 

 Llar d’infants De Zero a Tres 

 Llar d’infants El Mirasolet 

 Llar d’infants El Segon Mirasolet 

 Llar d’infants Guixota 

 Escola bressol Happy Way 

 Jardí d’infants L’Alba 

 Escola bressol Les Tortuggues 

 Escola bressol Les Tortuguetes 

 Escola infantil Little Ducky 

 Llar d’infants Magnòlia 

 Llar d’infants Mainada 

 Llar d’infants Nemomarlin 

 Llar d’infants Pipo 

 Llar d’infants Quitxalla 

 Llar d’infants Sol Solet 

 Llar d’infants Somriures de Sant Cugat 

 Escola bressol Sol-Solet 

 Viaró 

 Hatikva 

 La Farga 

 Europa 

 

 

 

 

Escoles bressol municipals 

 Escola Bressol Municipal Cavall Fort 

 Escola Bressol Municipal El Molí (Les 
Planes) 

 Escola Bressol Municipal El Niu (Mira-
sol) 

 Escola Bressol Municipal Gargot 

 Escola Bressol Municipal La Mimosa 
(La Floresta) 

 Escola Bressol Municipal Tricicle 

 Escola Bressol Municipal Valldoreix 
(Valldoreix) 

 Escola Bressol Municipal Montserrat 
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L’Oficina municipal d’escolarització (OME) és el servei municipal que treballa la 

informació bàsica sobre el sistema educatiu, els centres docents i el procés d’escolarització 

de l’infant. Assessora sobre el procés de preinscripció escolar, tot facilitant informació sobre 

la ciutat, les entitats i les activitats i recursos culturals, socials i esportius que hi ha per tal 

de promoure la integració de les famílies nouvingudes a la ciutat que necessiten places 

escolars pels seus fills i filles. La seva feina permet adquirir informació bàsica sobre 

l’alumne i la seva família i detectar si requereixen suport específic (ja sigui escolar, 

psicopedagògic, social o de salut). Aquesta informació serveix per aconseguir una 

distribució equilibrada de l'alumnat als centres educatius. 

 

 

Durant el curs 2016-2017 un total de 1.496 infants es van escolaritzar en l’etapa de 0-2 anys, fet 

que suposa un percentatge d’escolarització del 47,81%, el qual ha anat augmentant amb relació 

als tres cursos escolars anteriors. Al següent quadre es pot observar l’evolució de l’escolarització 

en l’etapa d’educació infantil (0-2 anys) segons la titularitat del centre educatiu. 

 

Taula 14. Alumnat a Educació Infantil 0-2 anys, segons la titularitat del centre educatiu 

 Sant Cugat del Vallès. Evolució entre els cursos 2013-2014 i 2016-2017 

Curs 

Número 
total 
d'infants6 

Total 
alumnes 
escolaritzats 

% 
Escolarització Centres Públics Centres Privats 

2016-2017 3129 1496 47,81% 462 30,88% 1106 73,93% 

2015-2016 3191 1500 47,01% 468 31,20% 1032 68,80% 

2014-2015 3208 1478 46,07% 463 31,30% 1015 68,70% 

2013-2014 3246 1410 43,44% 452 32,06% 958 67,94% 

 

Elaboració pròpia. Font: dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2016) 

 

La majoria d’infants escolaritzats en escoles bressol es concentren en centres de titularitat 

privada (73,9% el curs 2016-17), una tendència que han anat en augment els darrers anys, com 

s’observa al gràfic següent. Cal tenir en compte, però, que aquest augment ve condicionat per 

l’augment de les places d’oferta privada. 

 

 

 

 

 

                                                
6 Font de les dades: Idescat, Padró municipal d’habitants 
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Gràfic 9. Percentatge de matriculacions a Educació Infantil 0-2 anys segons la titularitat del 

centre. Sant Cugat del Vallès. Evolució entre els cursos 2013-2014 i 2016-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès (2016) 

 

Tot i això, des de l’àmbit tècnic s’indica que en els darrers anys hi hagut un augment en la 

demanda de places a les escoles bressol públiques. 

 

Segons els tècnics consultats, tot i que el preu és elevat i s’equipara als de l’oferta privada, amb 

l’aplicació de la tarifació social només un 10% de les famílies paguen el preu més elevat; la resta 

poden beneficiar-se de diverses bonificacions.  

 

Taula 15. Preu de la quota de plaça a escoles bressol públiques. Sant Cugat del Vallès.  

Curs 2016-2017 

 Preus  (en casos no 
bonificats) 

EEBB mes sencer 255,5€  

1/2 mes 175,35€  

Setmana 135,3€  

EB El Niu i EB Montserrat (9 a 13h) 202€  

1/ 2mes 148,6€  

Setmana 121,9€  

Font de les dades: Informe de valoració sobre la Tarifació social. 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. Curs2016-2017 
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Des del curs 2016-17 als serveis educatius municipals s’ha començat a aplicar un sistema de 

tarifació social, dins del Pla de Garantia Educativa, que afecta a les escoles bressol municipals 

i també a altres recursos com a l’Escola de Música i Conservatori i l’Escola d’Art i Disseny.  Així 

doncs, durant el curs 2016-2017, un total de 90 infants van rebre bonificació en els preus públics 

de les escoles bressol, fet que representa el 75% del total de 120 alumnes que van rebre 

bonificacions per a aquests recursos. 

 

El sistema de tarifació social està permetent rebaixar fins al 70% les quotes i en els casos que 

també tenen dificultats per assumir el 30% restant es vehicula  a través de serveis socials  que 

pot arribar el 100% en cas necessari. Anteriorment, s’aprovava un preu públic que estava 

equiparat al preu privat però possiblement només el 10% de les famílies pagaven el preu íntegre 

ja que la majoria tenia bonificacions. Actualment, s’aproven diferents bonificacions (per a famílies 

nombroses; ....)  i això està ajudant a donar entendre a les famílies les millores que s’estan 

realitzant per facilitar l’accés. Tot i això cal tenir present que el fet que la implementació del 

sistema de tarifació social sigui força recent, ja que es va posar en marxa el curs passat, 

possiblement fa que la millora que suposa per facilitar l’accés encara no hagi calat en la percepció 

de la ciutadania. 

 

 

La tarifació social s’aplica tant als serveis educatius - Escoles bressol municipals, 

Escola de Música Victòria dels Àngels i Conservatori, Escola municipal d’Art i 

Disseny- com a l’accés a les activitats esportives. Només té en compte la renda 

familiar, prenent com a índex de referència l’IRSC. A partir d’aquest índex, 

s’estableixen fórmules que defineixen 4 trams de renda que es corresponen amb 4 

preus públics diferenciats. 

Pel que fa a la tarifació dels centres educatius es fa d’acord amb el valor social del 

servei educatiu: 

o Bressol. Clau per a la conciliació i la socialització en la primera etapa 

d’educació infantil: s’incrementa la bonificació del 37% al 70%.  

o Escola d’Art. Imparteix cicles formatius de grau professional, clau per a 

millorar la inserció laboral dels joves: Es passa a bonificar el 50% de les 

quotes. 

o Escola Municipal de Música i Conservatori. Tarifació de prop del 33% de 

les quotes, complementat amb programes d’educació musical a les escoles 

públiques que tenen com a objectiu democratitzar l’accés a l’educació 

musical. 

En el cas de les activitats esportives, els descomptes s’apliquen a totes les 

activitats esportives regulars organitzades per l’OMET en horari extraescolar. Els 

descomptes van del 15 al 50% de l’import. 
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Un altre aspecte a tenir en compte és que hi ha moltes famílies que treballen fora del municipi i 

escolaritzen els seus fills/es allà on treballen. Els tècnics consultats creuen que aquest perfil 

representa un percentatge important de la població però no hi ha dades que permetin contrastar-

ho. 

Finalment, la manca de flexibilitat horària fa que no sempre l’oferta de les escoles bressol 

s’ajusti a les necessitats de les famílies. Fins fa poc, cap escola bressol municipal de Sant Cugat 

oferia la possibilitat de matricular als infants a temps parcial i, per tant, les famílies havien de 

pagar la quota complerta encara que l’infant només hi anés una part de la jornada. La situació 

actualment ha canviat i s’està treballant per adaptar millor el servei a les famílies i flexibilitzar els 

horaris. Actualment, una escola bressol pública ofereix grups amb reducció horària i per la 

seva ubicació poden cobrir les necessitats tant de la zona centre com dels barris de Sant Cugat.  

Durant el curs 2015-2016, un total de 33 infants es van acollir a aquesta possibilitat. Des de 

l’àmbit tècnic s’indica que si fos necessari es podria ampliar aquesta estratègia a altres escoles 

bressol.  

Les escoles bressol públiques de Sant Cugat són inclusives i els infants amb necessitats 

especials són derivats al CDIAP (DAPSI) del municipi, des d’on es valora les necessitats 

d’escolarització i se’n fa un seguiment per la psicòloga del Patronat Municipal d’Educació amb 

coordinació amb el pediatre i el CDIAP o altres serveis. 

 

El DAPSI és un recurs adreçat a infants amb trastorns de desenvolupament o risc de patir-los, 

des de 0 fins als 6 anys, i a llurs famílies. Durant l’any 2015, segons les dades disponibles, el 

total d’infants atesos va ser de 577 infants7.  

Així mateix, una de les escoles bressol municipal (EBM Cavall Fort) compta amb una aula 

multisensorial per atendre infants amb necessitats educatives especials.   

 

                                                
7 Font de les dades: Memòria DAPSI Sant Cugat. Dades de l’atenció a  2015. 

 

 
 
 
 



 
28 

El  Projecte de l’aula multisensorial permet incloure infants pluridiscapacitats a les 

escoles. D’altra banda, també s’ofereix la sala al CDIAP per utilitzar-la amb altres 

infants amb necessitats educatives especials i així acostar aquest recurs al màxim 

d’infants possible. A part d’aquest recurs, per poder incloure aquests infants en el dia 

a dia, es fan modificacions en l’organització del centre. Es reserven dues places per 

infants amb necessitats educatives especials per a cada grup d’infants, exceptuant el 

grup de nadons en què només se’n reserva una. El projecte inclou una mestra 

d’educació especial i una educadora que estan alliberades de l’aula per tal de poder 

fer de cotutores d’aquests infants. Aquesta mestra d’educació especial és qui a partir 

farà el seguiment i l’atenció individualitzada i qui s’encarregarà també de la 

programació de les sessions de la sala per a la resta de grups de l’escola, ja que tot i 

que és un recurs que dóna prioritat als infants amb necessitats educatives especials, 

és enriquidor per a tots els infants del centre. Durant el curs 2017-18 no s’ha posat en 

marxa per manca d’infants amb necessitats educatives especials però es tornarà a 

proposar pel curs 2018-19. 

La transició entre el primer cicle d’educació infantil (0-3) i el segon (3-6) és un moment 

important, i des de l’àmbit tècnic es valora que a Sant a Cugat es fa de manera positiva.  El servei 

d’Educació treballa conjuntament amb els centres educatius aquesta transició i això fa que no hi 

hagi un trencament massa brusc entre les dinàmiques i el funcionament a les escoles bressol i 

al segon cicle d’educació infantil. Per exemple, es permet l’entrada de les famílies a les aules 

durant el període d’acollida d’inici de curs i es lliura un informe dels infants a les escoles de 

primària que rebran infants que han estat escolaritzats en escoles bressol públiques i que en 

permet un millor coneixement. Algunes escoles bressol privades també fan un informe de cada 

alumne però el traspàs de la informació en aquest cas no està unificat i no es segueix el mateix 

procediment que en el cas de les escoles bressol públiques.  La coordinació i comunicació 

entre les escoles bressol municipals i els serveis municipals de suport i atenció a la infància és 

fluïda, els circuits estan pautats i són clars, de manera que la detecció i la derivació a altres 

serveis, quan s’escau, funciona de manera adequada.  

 

A Sant Cugat no hi ha alternatives municipals a les escoles bressol. Les famílies que volen 

models diferents d’atenció a la infància opten per serveis alternatius o privats. Alguns d’aquests 

centres privats acullen els infants fins els sis anys. En els darrers anys han anat apareixent a la 

ciutat diversos centres de suport familiar (se’n compatibilitzen sis diferents a la pàgina web 

de l’ajuntament) i mares de dia. En aquest aspecte, preocupa que aquests altres models 

d’atenció a la petita infància no estiguin regulats. Hi ha força desconeixement d’aquestes 

alternatives i es valora que, així com a l’escola bressol existeix un control rigorós de les 

condicions dels espais o de la titulació de les educadores, caldria exigir i garantir uns mínims 

de qualitat d’atenció a aquestes iniciatives.  
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La majoria de famílies amb infants entre 0 i 3 anys enquestades, assenyalen que l’oferta de 

recursos educatius no formals és suficient. Així mateix, assenyalen que utilitzen diferents 

recursos socio-educatius com ara centres de suport, espais familiars o persones 

cuidadores a casa. En menor mesura, esmenten les llars de criança o les mares de dia. 

 

Gràfic 10. Valoració de l'oferta educativa no formal entre famílies amb infants 0-3 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a les famílies amb infants menors de 12 anys. Diagnòstic 

0-30, 2017 

 
5.1.2 Aprendre a Sant Cugat a la infància (3-12) 
 

Oferta educativa 

L’oferta educativa en l’etapa 3-12 és diversa. La distribució de l‘alumnat en l’educació primària 

es realitza en diverses escoles públiques, privades concertades i privades, distribuïdes en tot el 

terme municipal com s’observa en la imatge següent. 

 

Ubicació territorial de les escoles publiques, privades concertades i privades 
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Taula 16. Centres educatius d’educació primària segons 

 la titularitat de centre 

Centres públics Centres privats 
concertats 

Centres privats 

Escola Catalunya Avenç Àgora 

Escola Collserola El Pinar Europa 
Escola Ferran Clua La Farga Escola Hatikva 
Escola Joan Maragall Pureza de Maria CreaNova 
Escola Pi d'en Xandri Santa Isabel  
Escola La Floresta Thau  
Escola Pins del Vallès Viaró  
Escola Gerbert d'Orlhac   
Escola L'Olivera   
Escola Ciutat d'Alba   
Escola Turó Can Mates   
Escola La Mirada   

   

 

El nombre d’infants escolaritzats durant el curs 2016-2017 a segon cicle d’educació infantil va 

ser de 3.474 infants i es van distribuir de la manera següent, segons la titularitat del centre: 

 

Taula 17. Oferta de places i alumnes d'educació infantil de 2n cicle. Evolució curs 2013-2014 a 
2016-2017 Sant Cugat del Vallès8 

 
 
 
 

 
 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Departament d'Ensenyament. Servei 

d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament. 

 

 

En educació primària el nombre d’alumnat escolaritzat el curs 2016-2017 va ser de 7.785 infants. 

Tal i com es pot observar a la taula següent, els percentatges d’escolarització en el sector públic, 

privat concertat i privat  s’han anat mantenint sense gaire variacions els darrers 4 anys. D’altra 

banda es pot veure com l’oferta de places s’ha anat ajustant més a la demanda fins arribar a 

cobrir-se el 98,26% de les places, en el sector públic el curs 2016-2017. 

                                                
8 El fet que en alguns casos hi hagi més alumnes que places indica els increments de ràtio per aula que hi 

ha i que s’han hagut de fer aquests darrers anys a la ciutat 
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Taula 18. Oferta de places i alumnes d'educació primària. Evolució curs 2013-2014 a 2016-
2017 

 Sant Cugat del Vallès9 
 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Departament d'Ensenyament. Servei 

d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament. 

 

Si observem les dades podem veure que a Sant Cugat, un 41,97% dels alumnes de primària 

s’escolaritza al sector públic, mentre que aquest mateix percentatge s’eleva fins el 66,48% 

al conjunt de la comarca. Aquesta dada és lògica atès que l’oferta de places és superior a la 

privada i privada concertada que a la pública.  

 

Taula 19. Alumnat a Sant Cugat del Vallès i al Vallès Occidental en el segon cicle d’Educació 

Infantil i en Educació Primària. Curs 2016-2017 

  Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 

Educació infantil 3-5 anys 

Centres Públics 1695 48,79% 19725 66,14% 

Cerntres Privats Concertats 1289 37,10% 9494 31,83% 

Centres Privats 490 14,10% 605 2,03% 

Total Educació infantil 3-5 anys 3474 100,00% 29824 100,00% 

  

Educació Primària              

Centres Públics 3267 41,97% 44251 66,48% 

Centres Privats Concertats 3135 40,27% 20554 30,88% 

Centres Privats  1383 17,76% 1754 2,64% 

Total Educació Primària 7785 100,00% 66559 100,00% 

 

Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament.  

Curs 2016-2017. 

                                                
9 El fet que en alguns casos hi hagi més alumnes que places indica els increments de ràtio per aula que hi 

ha i que s’han hagut de fer aquests darrers anys a la ciutat 
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En aquesta línia, alguns dels agents consultats, assenyalen que malgrat que s’intenta planificar 

l’oferta, hi ha un dèficit de places públiques a l’educació primària. En aquest sentit, indiquen 

que la planificació i la previsió dels serveis no ha anat en paral·lel a l’augment de la població que 

ha experimentat la ciutat. I aquest fet genera angoixa i tensió a les famílies en el moment 

d’escolarització quan han de triar centre educatiu pels seus fills i filles. 

El percentatge de famílies que opta per escola pública o privada ha anat canviant en els darrers 

anys. Com s’observa en els gràfics següents, ha augmentat el nombre de famílies que 

demanen places a escoles públiques tant a segon cicle d’educació infantil com a educació 

primària  i la tendència és que vagin en augment. 

 

Gràfic 11. Percentatge d’escolarització en Educació infantil de nens i nenes de 3 a 5 anys, 

segons la titularitat dels centres i amb relació al total d’alumnat. Evolució entre 2013 i el 2017 

 

Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament.  

Curs 2016-2017 

Gràfic 12. Percentatge d’escolarització en Educació Primària, segons la  titularitat dels centres, 

amb relació al total d’alumnat. Evolució entre els anys 2013 i  2017 

 

Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament.  

Curs 2016-2017. 
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Els agents consultats atribueixen aquest augment en la demanda d’escola pública a diversos 

factors. D’una banda, el prestigi de l’escola pública que ve donat en part pel moviment 

d’innovació educativa. Moltes famílies ja no trien l’escola per proximitat sinó pel projecte 

educatiu que proposa  cada centre en el marc de la seva autonomia. De l’altra, a l’arribada de 

noves famílies bàsicament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que s’instal·len a Sant 

Cugat, principalment a Volpelleres, i que han apostat majoritàriament per l’escola pública. I en 

tercer lloc a les famílies que treballen fora del municipi i fins ara matriculaven els fills a centres 

d’altres municipis, mentre que actualment opten per escolaritzar-los a Sant Cugat.  

 

A la ciutat, algunes escoles concertades a l’etapa d’educació primària segreguen per sexe (a 

educació infantil de segon cicle són mixtes). Aquestes escoles de Sant Cugat només tenen oferta 

per nois a la ciutat, per la qual cosa les noies han de marxar fora del municipi a continuar 

l’escolarització en aquests centres. Per contra, arriben nois d’altres municipis que continuen els 

estudis a Sant Cugat.  

 

Innovació educativa 

 

A la ciutat hi ha escoles que tenen projectes educatius innovadors, que treballen per projectes 

i que repercuteix en un augment de la motivació dels alumnes. Un total d’onze centres formen 

part del moviment d’Escola Nova 21, i Sant Cugat és l’únic municipi que compta amb una xarxa 

formada només per centres del municipi.  

 

L’ajuntament va adquirir el compromís de donar suport a la creació de xarxes locals d’innovació 

del programa Escola Nova 21 i en aquest marc s’ha treballat amb els responsables del programa 

i amb la Diputació de Barcelona, per tal de definir el funcionament de les xarxes que, en el cas 

de Sant Cugat, està integrada per tots els centres educatius de Sant Cugat que van demanar 

participar al programa. A la ciutat, s’hi han adherit un total d’11 centres educatius. Aquest alt 

índex de participació, que  situa Sant Cugat entre els 3 municipis de tot el territori Català (a 

excepció de la ciutat de Barcelona) amb més presència d’escoles que participen al programa, 

juntament amb l’experiència de molts centres en xarxes d’innovació, ha fet enfocar la creació de 

la Xarxa d’Innovació Educativa de Sant Cugat, de manera específica i amb un plantejament més 

intensiu del que planteja la Diputació de Barcelona per a la resta de municipis. És per això que, 

en el marc del programa Escola Nova 21 s’està acabant de tancar un contracte de serveis, per 

tal que experts de l’ICE de la UAB dinamitzin la xarxa. La xarxa ha d’esdevenir l’entorn idoni per 

compartir el coneixement i les experiències que es generin mitjançant l’aprenentatge col·laboratiu 

entre docents.  

 

Aquests projectes més innovadors són molt atractius i estiren i impliquen molt a les famílies, 

fet que pot provocar un cert desequilibri en la participació de les famílies d’escoles que no 

treballen amb aquestes metodologies. 
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La immersió tecnològica i la innovació educativa és un eix de les polítiques educatives del 

municipi. En aquest context, en els darrers tres anys s’han dedicat nombrosos recursos a 

l’acompanyament dels centres en el procés d’innovació tecnològica, tot impulsant i fomentant l’ús 

de la tecnologia com a eina al servei de la innovació educativa. Aquest procés d’innovació, però, 

en alguns casos s’ha viscut amb precaució per part dels centres educatius, ja sigui perquè 

l’allau de recursos els ha desbordat o perquè aquests recursos han arribat abans de que 

tinguessin una necessitat concreta. Un altre element que ha dificultat la innovació tecnològica és 

l’edat del professorat i la resistència a incorporar determinats canvis. 

 

Des de l’Escola municipal de música Victòria dels Àngels (EMMVA) i el Conservatori municipal 

de Sant Cugat també han estat treballant per iniciar una transformació que els permeti esdevenir 

espais creadors d’oportunitats de pràctica i aprenentatge musical diversificats, atractius, eficaços, 

sostenibles i fortament arrelats al seu entorn sociocultural.  Així han definit un nou projecte 

anomenat Música en conjunt, d’intervenció directa als centres educatius d’infantil i primària 

públics de Sant Cugat del Vallès. Promou l’educació musical i l’aprenentatge instrumental com 

un valor educatiu important, basant-se en l’aplicació de la pedagogia REMIS-Sant Cugat 

(Recerca en educació musical – interacció social). Aquest enfocament pedagògic neix de la 

necessitat de trobar una forma de transmetre la música als infants que els sedueixi, els creï 

curiositat, els vinculi emocionalment i els serveixi com a forma d’expressió.  

 

El curs 2017-2018 s’hi han acollit 3 escoles per implementar el projecte en educació infantil i 2 

en cicle inicial d’educació primària. Així mateix, 3 escoles el duen a terme a cicle mitjà i superior 

(3r, 4t i 5è) i 1 a cicle superior (5è i 6è). Es preveu que durant els propers 4 cursos escolars 

augmenti el nombre de centres participants en el projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 13. Projecte Música en conjunt. Nombre de centres educatius d'infantil i primària públics 

de Sant Cugat del Vallès que s'acullen al projecte el curs 2017-2018 i previsió curs 2018-2019 
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 

Suport per a infants amb necessitats especials 

 

El sistema educatiu de Sant Cugat té diversos recursos per tal que l’alumnat amb necessitats 

educatives especials - temporals o permanents-, puguin assolir els objectius establerts dintre 

del mateix sistema amb caràcter general per a tot l’alumnat. Les necessitats especials es 

tracten de manera inclusiva en el centres d’ensenyament del municipi sostinguts amb fons 

públics. 

 

Els Equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) donen assessorament 

educatiu de suport psicopedagògic als centres docents. Les seves funcions inclouen, 

l’assessorament als equips docents i les famílies, la coordinació i col·laboració amb els serveis 

socials i sanitaris del territori i la identificació i avaluació  de les necessitats especials educatives 

de l’alumnat. 

 

D’altra banda, els centres educatius compten amb la figura del vetllador/a per atendre aquells 

infants que presenten dificultats d’aprenentatge. A Sant Cugat hi ha una demanda històrica de 

d’un centre d’educació especial per a infants i joves, atès que manquen recursos per atendre 

casos de discapacitats físiques i psíquiques en la infància al propi municipi. No obstant, el nou 

decret d’escola inclusiva, aprovat recentment pel Departament d’Ensenyament, preveu canvis 

importants en l’atenció d’aquest alumnat dins les aules ordinàries. 

 

Per atendre la diversitat de l'alumnat des del curs 2015-2016 s'està impulsant el Projecte per a 

la millora de l’aprenentatge de la lectura (PACBAL), adreçat a alumnat de P5 a 2n de primària, 

a través del qual s'adapten els continguts curriculars relacionats amb la lectura al ritme i a les 

necessitats dels infants. Així mateix, des de l’Ajuntament, es dona recolzament a l’organització 

de les Jornades Difference i a diversos programes de formació per als centres educatius de 

Sant Cugat en aquest àmbit.  
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El Centre de recursos per a deficients auditius (CREDA) és un altre recurs especialitzat i 

s'adreça a infants i joves amb sordesa (0-18 anys), i llurs famílies; alumnat amb greus trastorns 

del llenguatge i/o la comunicació (3-12 anys), i llurs famílies; centres i professorat de l’alumnat 

amb dificultats greus d’audició, llenguatge i/o comunicació; i professorat especialitzat (MALL) de 

la zona educativa de l’alumnat amb greus dificultats d’audició i/o llenguatge.  

 

D’altra banda, Sant Cugat disposa de cinc Unitats de Suport a l’Educació Especial (USEE), 

unitats de recursos (professorat i educadors i educadores) que s’afegeixen als ja existents als 

centres ordinaris i a les diverses formes de gestió de la diversitat de l’alumnat, desenvolupades 

pels centres educatius, per donar suport a la participació de l’alumnat amb discapacitat en els 

entorns escolars ordinaris. Aquest recurs s'adreça a alumnat amb manca d’autonomia per motius 

de discapacitats motores, discapacitats intel·lectuals severes, trastorns generalitzats del 

desenvolupament o trastorns greus de la conducta.  

 

Tanmateix, des de l’àmbit tècnic es valora que manquen recursos per poder atendre les 

necessitats educatives especials, tant dins com fora de l’aula. Cada vegada es detecten 

més necessitats, i els recursos per atendre-les adequadament a l’escola no són suficients. Les 

necessitats d’aprenentatge, com ara els trastorns relacionats amb la lectoescriptura o  

logopèdia no tenen cobertura pública, excepte en el cas de hipoacúsies greus o sordesa. 

L’oferta d’aquest tipus de centres és de gestió privada i estan ubicats fora de Sant Cugat, fet que 

implica càrregues relacionades amb la mobilitat fins al centre que s’afegeixen a la càrrega 

ordinària. S’assenyala que la manca de cobertura d’aquestes necessitats afecta no només a 

l’àmbit de la salut sinó també als  processos educatius.   

 

D'altra banda, des de Serveis Socials i la Diputació de Barcelona es financen tractaments per a 

prevenir o pal·liar trastorns relacionats amb l’aprenentatge a les famílies en situació de 

vulnerabilitat econòmica. Des del servei d'Educació es pretén fer extensiva aquesta mesura a 

altres activitats extraescolars o complementàries. 

 

Oferta complementària 

 

En el marc del Pla de dinamització educativa s’ofereixen activitats a disposició dels centres 

educatius del municipi, en les que hi participa tot l’alumnat de les classes. Els centres no han  de 

pagar per disposar de les activitats, les quals no van a càrrec de les famílies, i es duen a terme 

dins de l’horari escolar.  
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D’altra banda, l’oferta d’activitats extraescolars del municipi és àmplia i variada. Hi ha una aposta 

clara en aquest sentit i s’han implantat millores en el transport10 i s’han recuperat activitats que 

abans eren de copagament i ja no ho són.   

 

L’oferta extraescolar de la franja de 3 a 12 anys és la més atesa, tant pel que fa a l’atenció 

als  infants, als professionals que treballen amb ells i a les famílies. En concret, l’oferta d’activitats 

educatives per a la franja 3-6 és molt completa segons els agents consultats.  

 

També s’assenyala la tasca complementària que fan entitats de lleure com esplais i 

agrupaments en l’educació en valors dels infants, que sovint cobreixen algunes mancances 

que poden tenir les escoles. 

 

Pel que fa a aquesta oferta complementària, es detecta una certa descompensació en l’accés a 

l’oferta d’activitats. Mentre que la majoria pot participar a les activitats, també hi ha una minoria  

difícil de detectar que no pot accedir o té moltes dificultats per fer-ho. 

 

En aquest sentit, es planteja la necessitat de pensar estratègies per implementar algun tipus 

d’ajuda universal per arribar a tothom i garantir l’accés de tots els infants a l’oferta. En 

general hi ha dificultats  per detectar les  famílies que no poden accedir.  

 

                                                
10 Es subvenciona el transport de les activitats que suposen un desplaçament superior als 2,5 km entre 

l'escola i el lloc on es realitza l'activitat. 

El Pla de Dinamització Educativa (PDE) és un projecte de l’Ajuntament de Sant Cugat 

consistent en un recull d’activitats, propostes i recursos educatius que pretén donar suport 

al centres en l’educació dels infants i adolescents. Ho fa, amb l’oferta d’activitats 

vinculades a la ciutat i entorn, complementant el projecte educatiu de l'escola, aportant 

valors formatius i culturals que ajudin a la formació de ciutadans i ciutadanes i compensant 

desigualtats en l'accés a la cultura i coneixement del patrimoni.  

El Pla Educatiu d’Entorn coneix i detecta 

només una part de les necessitats reals. 

Abans el Pla Educatiu d’Entorn oferia ajudes 

només a alumnes dels centres educatius que 

participaven del Pla i ara la intenció és que 

s’ampliï a tot Sant Cugat. 
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S'estan oferint places extraescolars a alumnat amb dificultats a un cost molt reduït. Això s'ha 

començat a treballar dins el PEE amb els 4 centres de primària del PEE i actualment s'ha estès 

a molts més centres. Aquestes places s'ofereixen des de la Oficina Municipal d'Esports per 

Tothom (OMET) i des d'una empresa d'extraescolars que treballa amb moltes escoles de 

primària de la ciutat (Paidos Fundesplai). 

 

En el marc del Pla Educatiu d'Entorn, que té per objectiu l'èxit educatiu de l'alumnat, s'organitzen 

Tallers d'Estudi Assistit adreçats a l'alumnat socialment desafavorit i que necessita un suport 

més individualitzat a la tasca escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

En la mateixa línia, les famílies amb infants menors de 12 anys enquestades assenyalen 

majoritàriament que la ciutat està ben coberta amb relació a aquesta oferta d’activitats 

extraescolars. No obstant, indiquen la necessitat de facilitar l’accés a aquesta oferta a través 

de beques o subvencions ja que bona part d’aquesta oferta és privada i cara.  Entre les que 

assenyalen que l’oferta és insuficient, la demanda principal és d’ensenyament musical públic i en 

menor mesura d’idiomes, tot i que bona part d’aquestes famílies cerquen aquests recursos en 

l’oferta privada  (sobretot idiomes).   

Gràfic 14. Valoració de l'oferta educativa no formal 

A Sant Cugat hi ha dos Plans Educatius d’Entorn des del curs 2005-2006, un a La 

Floresta-Les Planes i un altre a Sant Francesc. El Pla Educatiu d’Entorn (PEE) va ser una 

iniciativa del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu 

de desenvolupar accions per la cohesió social a través de la educació intercultural, 

l’equitat i l’ús de la llengua catalana mitjançant el treball dels i les professionals de la 

comunitat educativa. L’Aprenentatge servei i el voluntariat neixen dins del Pla Educatiu 

d’Entorn com a eina de treball.  

Actualment, el finançament a càrrec de la Generalitat ha disminuït molt i actualment ha 

passat d'una aportació del 80% al 25%,  sent la dotació econòmica de l'ajuntament del 

75%. 
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a les famílies amb infants menors de 12 anys. Diagnòstic 

0-30, 2017 

 

El paper de les famílies  

 

La implicació de les famílies en l’aprenentatge i educació dels infants és un element clau. 

Per  això s’ha dut a terme un treball escola-família amb els centres educatius perquè tothom 

entengués que la participació de la família beneficia l’alumne i s’està treballant amb els centres 

per promoure la participació dels pares i mares. 

 

S’ha engegat un treball, amb el focus en la relació escola-família en el marc del Pla educatiu 

d’entorn d’un Pla d’Acció Comunitària el curs 2016-2017.  Durant aquest cus es va treballar amb 

una escola i durant el curs 2017-2018 es fa el mateix amb quatre escoles més, donat que la 

intenció és acabar construint una xarxa.  

 

Sant Cugat també compta amb l’Escola de pares i mares, que és l’espai dedicat a donar suport 

a les famílies en l’educació dels seus filles i filles. Ofereix activitats que permeten avançar en el 

coneixement i la reflexió sobre la convivència i les relacions familiars. A més a més, a través de 

la Diputació de Barcelona s’ofereix la sèrie TV famílies i escoles, sobre formació de pares i mares.  

 

De l’enquesta realitzada a famílies, un 35% de les persones consultades assenyalen que 

desconeixen aquest recurs.  

 

Gràfic 15. Coneixement de l'Escola de pares i mares 
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a les famílies amb infants menors de 12 anys. Diagnòstic 

0-30, 2017 

 

 

 

 

 

5.1. 3 Aprendre a Sant Cugat a l’adolescència (12-18) 
 

Oferta educativa 

 

L’oferta educativa a secundària s’articula a través de cinc instituts públics, cinc privats 

concertats i sis de privats: 

Taula 20. Centres educatius d’educació secundària segons la titularitat del centre 

Educació secundària 

Públic Privat Concertat Privat 

Institut Arnau Cadell La Farga Àgora Centre d'Estudis 

Institut Angeleta Ferrer Pureza de Maria Hatikva 

Institut Leonardo da Vinci Avenç Europa International 
School 

Institut Pla Farreras 
 

Institut del Car 

Thau Sant Cugat Centre Tretzevents 

 Viaró CreaNova 

 El Pinar  

   

 

Educació Secundària Obligatòria  

 

35 23 42

0 20 40 60 80 100

No la conec La conec i l'he fet servir La conec però no l'he fet servir mai
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El curs 2016-2017 es van matricular a Educació Secundària Obligatòria un total de 5.124 

alumnes, cobrint-se el 95,44% de les places en els centres públics, un percentatge més elevat 

que el dels 3 cursos anteriors, distribuïts de la manera següent segons la titularitat del centre 

educatiu: 

Taula 21. Escolarització ESO. Curs 2013-2014 a 2016-2017.Sant Cugat Vallès 

Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament.  

Curs 2016-2017. 

 

Com s’observa, les dades d’escolarització en l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria 

en centres privats concertats són més elevades que en els centres públics i privats atès 

que l’oferta de places és major. Tot i així, en el gràfic següent s’observa un lleugera tendència 

a l’ augment en els centres públics i privats mentre que en els centres privats concertats ha anat 

disminuint lleugerament al llarg dels darrers 4 cursos (de 2013 a 2017) . 

Gràfic 16. Percentatge d’escolarització en Educació Secundària Obligatòria segons la titularitat 

del centre educatiu, amb relació al nombre total d’alumnat d’ESO. Sant Cugat del Vallès. 

Evolució entre els cursos 2013-2014 i 2016-2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès  
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Si ho comparem amb les dades de la comarca, podem veure com el percentatge d’alumnes 

que opten per l’educació secundària pública a Sant Cugat  és només del 38,9% mentre que 

al conjunt de la comarca s’eleva fins el 60,98%.   

 

Taula 22. Alumnat  a Sant Cugat del Vallès i al Vallès Occidental en Educació Secundària 

Obligatòria. Curs 2016-2017 

 

  Sant Cugat del Vallès     Vallès Occidental 

Educació Secundària Obligatòria N % N % 

Centres públics 1931 38,9% 25169 60,98% 

Centres privats concertats 2173 43,8% 14874 36,04% 

Centres privats 861 17,3% 1232 2,98% 

Total ESO 4.965 100,00% 41275 100,00% 

Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament. 

Curs 2016-2017 i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Sant Cugat comptarà el curs vinent amb més oferta pública per l’ampliació de noves línies en un 

dels centres amb el trasllat a una nova ubicació. Per part del Departament d’Ensenyament es 

considera que al municipi hi ha una oferta de places suficient però amb tot, alguns dels agents 

consultats assenyalen que l’oferta de places de secundària és insuficient i que ha mancat 

previsió en la planificació de l’oferta. 

 

Un altre aspecte que preocupa és l’acollida de l’alumnat nouvingut. El reforç lingüístic a 

primària es treballa des de les escoles però, en canvi, a l’educació secundària no es dóna ni dins 

ni fora del centre. Des del Servei d’Educació es vol donar resposta a aquesta necessitat i es 

plantegen estratègies per poder fer llengua catalana dins del centre, però es valora complicat 

perquè aquest treball és competència de la Generalitat de Catalunya. Davant de la dificultat 

d’incloure dins de l’horari lectiu activitats de català, s’intenta crear el recurs a les tardes a través 

d’entitats i sobretot adreçat als  cursos de 3r i 4t de la ESO. 

 

Com passa a l’ educació primària hi ha una aposta per la innovació i la tecnologia que en aquest 

cas de l’educació secundària es vehicula a través de diversos programes com Sant Cugat Aprèn 

(espais d’aprenentatge digital) i Aprenem en 3D.  

 

Sant Cugat Aprèn permet treballar i a aprendre sobre l’entorn més proper a l’escola a partir de la 

geolocalització de punts d’interès, rutes, jocs de pistes i jocs de preguntes que de forma 

progressiva són creats pel professorat i alumnat dels diferents centres educatius utilitzant la 

Plataforma web i les Apps per a mòbils iOS i Android ‘Sant Cugat Aprèn’. Es tracta de crear 
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escenaris geolocalitzats de forma individual o cooperativa que s’orientaran a diferents 

disciplines/assignatures del currículum educatiu. 

 

Aprenem en 3D pretén facilitar l’ús de la tecnologia d’impressió en 3D per a desenvolupar les 

competències STEAM (Science Technology Enginyering Arts Maths) i la competència digital en 

els alumnes així com capacitar el professorat i l’alumnat per a fer ús de la impressió 3D  com a 

eina per a treballar les diferents àrees del currículum de manera transversal. 

 

Altres recursos socio-educatius 

 

Sant Cugat compta amb la Unitat d’escolarització compartida (UEC) i el Mòdul d’Atenció 

Psico-educativa per a l’Adolescent (MAPA) que atén a joves amb trastorns psiquiàtrics. Tots 

dos recursos estant situats al Casal de Torreblanca i s’adrecen a joves que cursen l'Educació 

secundària obligatòria als centres d’educació secundària del municipi i que presenten unes 

necessitats educatives específiques fruit de la inadaptació al medi escolar.  

 

La taula següent ens mostra el nombre d’alumnes que ha acollit la UEC des del curs 2012-2013 

fins al curs 2016-2017. 

 

Taula 23. Alumnat UEC per cursos. Evolució entre els cursos 2012-2013 i 2016-2017.  
Sant Cugat del Vallès 

 Curs 2016-17 Curs 2015-16 Curs 2014-15 Curs 2013-14 Curs 2012-13 

Total 
alumnes 

N % N % N % N % N % 

1r ESO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

2n ESO 0 0,00% 3 8,57% 2 6,25% 9 28,13% 2 12,50% 

3r ESO 18 56,25% 16 45,71% 18 56,25% 13 40,63% 6 37,50% 

4t ESO 14 43,75% 16 45,71% 12 37,50% 10 31,25% 8 50,00% 

Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 

Un altre recurs socioeducatiu és el Taller Jove que pretén afavorir la prevenció, la protecció i la 

promoció dels adolescents de famílies desfavorides socialment en un marc complementari al 

marc escolar. Durant l’any 2016 hi han participat un total de 33 menors, dels quals 20 eren nois 

i 13 noies11. En aquest espai es realitzen tallers (cuina, màgia, cinema, expressió en el lleure, 

reparació de joguines, etc.), activitats intergrupals, sortides i activitats de lleure i es practiquen 

esports.  

 

El paper de les famílies 

 

                                                
11  Font: Memòria polítiques socials 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
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Segons els agents consultats, el paper de les famílies a l’etapa d’educació secundària és 

significativament diferent que a l’etapa d’educació primària. A la primària s’impliquen molt 

però això es perd en el pas a la secundària, on la participació de les famílies està poc 

estructurada i el perfil que hi participa és molt homogeni. Un exemple és que la participació 

de les famílies a les AMPA i AFA cau molt a la educació secundària i la gent que participa ho fa 

en cercles molt reduïts, per la qual cosa es valora la necessitat de fer més dinamització i difusió 

de les AMPA i AFA. També s’assenyala que la implicació i l’acompanyament  que fa el 

professorat a l’alumnat a la secundària també és menys personalitzat.  

Es té la percepció que amb la implementació de l’horari compactat als instituts, s’ha incrementat 

el nombre de joves que fan extraescolars. A Sant Cugat hi ha una oferta molt diversa, per 

exemple esportiva o cultural, però es podria obrir a altres àmbits d’activitat. A més, cal potenciar 

que aquesta oferta sigui motivadora pel jovent i gratuïta per facilitar-ne l’ accés. 

 

A les famílies consultades els preocupa  que els nois i les noies d’aquesta edat ja no surten a 

jugar al carrer. Els i les joves es queden aïllats a casa o enganxats a les pantalles. Per aquest 

motiu, valoren necessari generar espais on els joves es puguin trobar, relacionar-se i trencar 

amb aquest aïllament social. Espais on, sense necessitat d’organitzar i dirigir activitats, es 

pugui facilitar que els joves es trobin i s’autoorganitzin. Aquests espais requereixen d’una certa 

supervisió adulta que podria fer l’Ajuntament, o bé buscar la complicitat d’algunes entitats. 

 

Educació post obligatòria  

 

Un cop finalitzada l’educació obligatòria i en possessió del títol de Graduat en Educació 

Secundària, l’alumnat pot optar per cursar: o bé Batxillerat que consta de dos cursos acadèmics 

i s'imparteixen a partir dels 16 anys d'edat; o bé Cicles Formatius de Grau Mitjà, que capaciten 

els alumnes per al desenvolupament de diverses professions. En acabar aquests estudis:  

 Batxillerat: possibilita la continuïtat dels estudis acadèmics a la Universitat o CiCles 

formatius de Grau superior. 

 Cicles Formatius de Grau Mitjà: permeten accedir al món laboral. 

 Cicles Formatius de Grau superior 

 

L’educació post obligatòria distribueix a la ciutat de la manera següent:  

 
Taula 24. Oferta educativa post obligatòria a Sant Cugat del Vallès 2016-17 
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Batxillerat 

 

 
Cicles formatius 

 de grau mig 

 
Curs d’accés a cicles 

formatius de grau 
superior 

 
Cicles formatius de 

grau superior 

Centre Públic 

 Institut Angeleta Ferrer 

i Sensat 

 Institut Arnau Cadell 

Institut Joaquima Pla i 

Farrerras  

Institut Leonardo da 

Vinci 

 Institut Leonardo da Vinci 

 Institut del CAR 

 Escola d’Art 

 Institut Leonardo da 

Vinci 

 Institut del CAR 

  

 Institut Leonardo da 

Vinci 

 Escola d’Art 

 Institut del CAR 

  

Centre Privat 

 La Farga 

 Pureza de Maria 

 Viaró 

 Europa International 

School 

 Àgora Centre d'Estudis 

 Esart Centre d’Estudis 

 CreaNova 

 El Pinar12 

 Pureza de Maria 

 Àgora Centre d'Estudis 

 Europa International School 

 Gimbernat Formació 

 El Pinar  

  

 El Pinar  Àgora Centre 

d'Estudis 

 Gimbernat Formació 

 El Pinar 

  

  

Elaboració pròpia. Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

El curs 2016-2017 es van matricular en estudis d’educació post obligatòria a Sant Cugat 2.653 

alumnes, una xifra superior a la de tres cursos enrere. De fet, des del curs 2013-2014 el nombre 

de matriculacions ha augmentat tant en batxillerat, com en cicles formatius, si bé es detecta que 

el curs 2016-2017 s’ha produït una davallada de les matriculacions en cicles formatius de grau 

mig amb relació als anteriors cursos. 

 

Dins del total d’escolaritzats en estudis d’educació secundària post obligatòria, el 

percentatge d’alumnat escolaritzat a batxillerats se situa prop del 70%, mentre que en 

cicles de grau mig és del 12,4% i en cicles de grau superior és del 18,3% 

 

Taula 25. Total de l’alumnat a Sant Cugat del Vallès. Educació post obligatòria 

Evolució entre els cursos 2013-2014 i 2016-2017 

 
 

Curs 2013-2014 Curs 2014-2015 Curs 2015-2016 2016-2017 

Educació 
Secundària Post 
obligatòria 

2162 100,0% 2704 100,0% 2556 100,0% 2653 100,0% 

Batxillerats 1432 66,2% 1582 58,5% 1511 59,1% 1837 69,2% 

                                                
12 El Pinar és l’únic centre que té el Batxillerat i algun Cicle Formatiu concertat 
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CFGM 320 14,8% 463 17,1% 564 22,1% 330 12,4% 

CFGS 410 19,0% 659 24,4% 481 18,8% 486 18,3% 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Els gràfics següents mostren l’evolució del percentatge d’alumnat que cursa estudis post 

obligatoris a Sant Cugat segons la tipologia dels estudis i la titularitat del centre on estudien.  

 

Gràfic 17. Percentatge de l’alumnat matriculat Sant Cugat del Vallès a Batxillerat. 

Evolució entre els cursos 2013-2014 i 2016-2017 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Gràfic 18. Percentatge de l’alumnat matriculat Sant Cugat del Vallès a CFGM.  

Evolució entre els cursos 2013-2014  i 2016-2017 

 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Gràfic 19. Percentatge de l’alumnat matriculat Sant Cugat del Vallès a CFGS.  
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Evolució entre els cursos 2013-2014 i 2016-2017 

 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Tal i com apunten les dades, el 69,2% de l’alumnat que continua la formació post obligatòria 

a Sant Cugat opta per cursar batxillerat. Si establim una comparativa amb les dades del  Vallès 

Occidental, a la taula següent es pot veure com en l’àmbit comarcal el percentatge de 

persones que opten pel batxillerat és força inferior i se situa per sota del 50%.  

 

 

Taula 26. Alumnat matriculat a Sant Cugat del Vallès i a la comarca del Vallès Occidental a 

Batxillerat i Cicles de Formació Professional de Grau Mig i Superior el curs 2016-2017 

 

 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 

 
Batxillerats 1837 69,2% 11534 47,96% 

CFGM 330 12,4% 6608 27,48% 

CFGS 486 18,3% 5908 24,57% 

Total   2653 100,0% 24050 100% 

Font: Departament d'Ensenyament. Servei d'Indicadors i Estadística. Estadística de l'Ensenyament. 

Curs 2016-2017 i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Els diferents agents consultats coincideixen en assenyalar que hi ha una gran pressió social per 

cursar batxillerat, amb casos en què els joves no trien els estudis sinó que ho fan els pares i 

segons els agents consultats l’itinerari natural és estudiar batxillerat i després anar a la 

universitat.  

 

Si observem les dades de l’enquesta realitzada als joves, podem veure com l’opció majoritària  

de continuïtat d’estudis entre els joves de 15 a 17 anys és, en efecte, el batxillerat molt per sobre 

dels cicles formatius. 
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Gràfic 20. Opció de continuïtat d'estudis entre els joves de 15-17 anys 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves  de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

Es produeixen casos en què les famílies pressionen i els i nois i noies acaben triant 

batxillerat tot i que no sigui la millor opció per a ells i acaben abandonant els estudis. Això a 

més provoca que molts joves quan suspenen, es quedin sense alternatives perquè la inscripció 

a cicles formatius s’ha de fer abans. Una vegada suspesos no tenen places a cicles formatius 

per la qual cosa poden arribar a perdre un any lectiu. A l’Oficina Municipal d’Escolarització també 

arriben demandes de joves sobre informació acadèmica i es percep que és al setembre quan hi 

ha més necessitat d’orientació. Les dificultats amb els terminis també les tenen aquells que 

suspenen les proves d’accés a grau superior ja que quan coneixen la nota se’ls ha passat el 

termini per inscriure’s a Grau Mig. 

 

Si observem al detall l’oferta dels cicles formatius a Sant Cugat, veiem que es centra en els 

àmbits sanitari, educatiu, administratiu - financer, telecomunicacions i urbanístic - constructiu. A 

més, el CAR, centre esportiu, vincula la seva oferta de formació a l’activitat esportiva.  

 

Taula 27. Oferta de cicles formatius a Sant Cugat. Curs 2016-2017 

Cicle Centre Estudis 

 

 

Cicles 

Formatius 

de Grau 

Mitjà 

 

Col·legi El Pinar de Nuestra Señora - Cures d' Infermeria 

Institut Leonardo da Vinci - Atenció a les persones en situació de 

dependència.  

- Gestió administrativa. 

- Telecomunicacions.  

- Activitats comercials 

Institut Centre d’Alt Rendiment 

Esportiu (CAR) 

 

- Conducció d’activitats fisicoesportives en el 

medi Natural. 

 

82,67 17,33
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Batxillerat Cicles formatius
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Col·legi Pureza Maria 

 

 

Àgora Sant Cugat International School 

Gimbernat 

 

Escola d’Art i disseny de Sant Cugat 

-Gestió administrativa.  

-Sistemes microinformàtics i xarxes.  

-Farmàcia i parafarmàcia 

-Imatge i so 

-Sistemes microinformàtics i xarxes.  

-Hípica 

-Assistent al producte gràfic 

 

 

Cicles 

Formatius 

de  

Grau 

Superior 

 

Col·legi El Pinar de Nuestra Señora - Documentació sanitària.  

-Anatomia patològica.  

-Educador infantil 

Institut Leonardo da Vinci 

  

-Administració i finances.  

-Educació infantil.  

-Telecomunicació i informàtics. 

Institut Centre d’Alt Rendiment 

Esportiu (CAR) 

-Animació d’activitats físicoesportives 

Escola Superior de Negocis 

 

 

Àgora Sant Cugat International School 

Gimbernat 

 

Escola d’Art i disseny de Sant Cugat 

-Gestió Comercial i Màrqueting, Comerç 

Internacional i Administració i Finances 

-Imatge i so 

 

-Desenvolupament d’aplicacions web - Perfil 

professional bioinformàtica 

-Animació, Gràfica impresa 

-Gràfica interactiva; Il·lustració 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

Una part dels joves consultats assenyalen que aquesta oferta de cicles formatius de grau mig i 

superior és insuficient. Assenyalen que molts joves han de marxar fora de Sant Cugat i el preu 

del transport és car. Cal tenir en compte, però, que el Departament d’Ensenyament dimensiona 

l’oferta a nivell comarcal i equilibra l’oferta en aquest àmbit.  L’oferta de cicles a Sant Cugat  és 

privada principalment i això fa que alguns joves vagin a Terrassa, Sabadell o Barcelona 

on l’oferta és més àmplia. Valoren que caldria una oferta més variada, així com ampliar la 

possibilitat de cursar FP dual. Sant Cugat compta amb moltes empreses i la FP dual permetria 

no només formar els joves, sinó facilitar-ne la transició al món del treball. S’ha començat a 

treballar en aquesta línia tot i que és el Departament qui té competències en aquesta matèria. En 

un context en què a Sant Cugat no es cobreixen totes les places  de cicles, mentre als altres 

municipis de la comarca sí, des de l’àmbit polític es planteja necessari enfortir l’oferta existent al 

municipi. A més, es preveu realitzar un estudi amb l’Àrea Metropolitana  que suposarà una 

oportunitat per detectar les necessitats de les empreses i plantejar estratègies per promoure els 

cicles formatius a Sant Cugat. 

 

 

Oferta formativa complementària 
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Sant Cugat compta amb oferta formativa complementària a través dels tres PFI, la UEC, així 

com a través de l’Escola d’adults, que ofereix també les proves d’accés a cicles de grau mig, que 

abans no es feien. 

 

Aquesta oferta complementària conté tres Programes  de Formació i Inserció (PFI) per donar 

resposta als nois i noies de 16 a 21 anys que no han obtingut el graduat en Educació Secundària 

Obligatòria (ESO).  

 

Taula 28. PFI Sant Cugat del Vallès. Alumnat actiu en acabar el curs.  
Evolució entre els cursos 2012-2013 i 2016-2017 

 
Curs 2012-13  2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 

PFI Alumnat 
actiu en 

acabar el 
curs 

Alumnat 
actiu en 

acabar el 
curs 

Alumnat 
actiu en 

acabar el 
curs 

Alumnat 
actiu en 

acabar el 
curs 

Alumnat 
actiu en 

acabar el 
curs 

Aux.Muntatge i manteniment 
d'equips microinformàtics 

11 18 16 17 16 

Aux. Vendes, oficina i atenció al 
públic 

14 16 16 16 17 

Aux. Vivers i Jardins 16 17 17 16 16 

TOTAL 41 51 49 49 49 

Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 

 

 

Aquests programes ofereixen formació bàsica i formació professional que correspon a un primer 

nivell de qualificació. Faciliten tant la incorporació al món laboral, com la continuació als Cicles 

de Formació Professional de Grau Mitjà (CFPGM superant les proves d’accés, i també permeten 

obtenir el Graduat en Educació Secundària Obligatòria seguint la formació complementària 

corresponent per exemple a l’Escola d’Adults.   

 

L’objectiu d’aquesta línia de treball és recuperar aquests joves per a la formació professional. Per 

això es realitza un seguiment formatiu, i s’ofereix formació específica per capacitar en habilitats 

per a la recerca de feina i s’ofereixen pràctiques en empreses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Escola d’adults de Sant Cugat s’adreça a persones majors de 18 anys i  persones 

de 16 anys que vulguin preparar-se per a la prova d'accés a cicles formatius de grau 

mitjà. Actualment ofereix: 

o Graduat educació secundària (GES) 

o Curs de preparació per a la prova d' accés als Cicles formatius de Grau 

Superior i Grau Mitjà 

o Informàtica 

o Anglès (nivell inicial)  

o Català i castellà per a nouvinguts 

o Aprendre a llegir i escriure 
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Durant el curs 2016-2017 s’hi van matricular 19 joves de 16 a 29 anys (14 noies i 5 nois), fet que 

representa el 19,62% del total d’aquell curs.  

 

Pel que fa al perfil, són principalment persones immigrades que necessiten l’ESO perquè no l’han 

aprovat o no la tenen convalidada. D’altra banda, l’Escola d’Adults també té un grup de joves que 

vol aprendre l’idioma. En aquest sentit es detecta que la demanda d’alfabetització està més en 

cursos de castellà que no pas en català, però la llei en canvi estableix que l’alfabetització sigui 

en llengua catalana. 

 

L'Escola Oficial d'Idiomes (EOI) de Sant Cugat, de la Generalitat de Catalunya, 

és un centre públic, no universitari ubicat al barri de Sant Francesc. L'ensenyament 

que ofereix l'EO de Sant Cugat està dirigit a un alumnat adult interessat a aprendre 

les llengües que s'imparteixen en règim oficial al centre que són l’alemany i anglès.  

 

Per accedir als ensenyaments d'idiomes de les escoles oficials cal tenir com a 

mínim 16 anys complerts l'any en què es comencen els estudis o fer-los l'any natural 

en què s'efectua la matrícula. També hi poden accedir els més grans de 14 anys, 

per continuar els ensenyaments d'un idioma diferent del cursat en l'educació 

secundària obligatòria.  

Orientació acadèmica 

 

Sant Cugat impulsa diferents iniciatives per tal d’orientar i acompanyar els joves en el procés 

de decisió sobre el seu itinerari formatiu. L’Oh!Ficina Jove ofereix un servei d’assessorament 

a dos nivells: un com a resposta a qüestions senzilles amb atenció directa, i l’altre més 

especialitzat amb entrevistes sobre orientació acadèmica i professional amb professionals 

experts en aquest àmbit.  En el marc del Pla de dinamització educativa, també s’organitzen 

activitats d’orientació com ara xerrades i tallers a diferents cursos. L’Aula-mòbil d’estudis i 

professions, el Gran recorregut, les xerrades per famílies, o l’accés a la plataforma UNportal 

per a tots els instituts públics, en són alguns exemples. 

 

Tot i haver-hi el Grup d’orientació de joves, format per representants de tots els centres públics 

i concertats, Escola Adults, Oh!FICINA JOVE, professionals del PFI, del Pla de dinamització 

educativa, Servei d’Educació i Garantia Juvenil, s’assenyalen dificultats de detecció de 

necessitats i de seguiment de casos d’abandonament o de joves que surten del circuit, així com 

de detecció precoç i de seguiment de l’alumnat que presenta dificultats d’aprenentatge al llarg de 

tot el seu curs acadèmic En aquest sentit,  s’indica la necessitat de millorar i reforçar 

l’acompanyament personalitzat al jove i que es faci un millor seguiment. L’Oh!Ficina Jove, ofereix 

acompanyament individual  a través del servei d’assessoria acadèmica, que és l’assessoria 

amb més demanda. Durant el mes de setembre respon les consultes sobre terminis d’inscripcions 
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i els usuaris són derivats als serveis corresponents (Escola d’adults...). La segmentació i 

especialització dels serveis d’educació adreçats a joves dificulten aquesta coordinació. 

 

Els joves consultats a través de l’enquesta majoritàriament busquen informació a través d’internet 

i no pas a través dels centres educatius o l’Oh!Ficina Jove.  Els pares, els mares, i els amics 

també són altres fonts d’informació que utilitzen. 

Gràfic 21. On busques informació sobre estudis o feina 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

Ensenyaments especialitzats artístics 

 

Sant Cugat compta amb altres recursos especialitzats, en aquest cas per l’ensenyament 

artístic. D’una banda, hi ha l’Escola Municipal d'Arts Plàstiques i Disseny, que imparteix 

estudis de cicles formatius d'arts de la família del disseny gràfic amb titulació oficial de la 

Generalitat de Catalunya i estudis propis de tallers d'art amb certificat d'aprofitament i assistència. 

L’oferta formativa consta de:  

 Titulacions oficials Generalitat de Catalunya: cicles formatius d'arts plàstiques i disseny.  

 Cicle de grau mitjà en Art final de Disseny Gràfic. 

 Cicle de grau superior de Animació, Gràfica impresa.  

 Cicle de grau superior de Gràfica interactiva i Il·lustració.  

 Interrelació de les quatres especialitats del GS, fet que permet a l'alumnat l'obtenció de 

dues titulacions en tres cursos acadèmics (3x2). 

A més a més, ofereix formació pròpia amb tallers d'arts (pintura i dibuix, escultura, ceràmica) i 

monogràfics. 

De l’enquesta realitzada a famílies amb infants menors de 12 anys, la meitat de les persones 

consultades asseguren desconèixer aquest recurs. 

 

22,1

5,7

72,3

0 20 40 60 80

Centre educatiu

Ohficina jove

Internet
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Gràfic 22. Coneixement de l’Escola municipal d'art 

 

 

Elaboració pròpia, Font de les dades, Enquesta a les famílies amb infants menors de 12 anys. Diagnòstic 

0-30, 2017 

D’altra banda, hi ha l’Escola Municipal de Música Victòria dels Àngels i el Conservatori 

Municipal de Sant Cugat del Vallès, que centren el projecte curricular en els ensenyaments de 

les especialitats instrumentals, dins de l’àmbit de la música clàssica i contemporània. També es 

contempla el perfil professional del compositor amb la inclusió de l’Anàlisi musical els dos últims 

cursos del grau. A més dels programes educatius formals, ofereixen un programa per alumnes a 

partir de 4 anys, curs de perfeccionament musical de violoncel, màster classes de cant, cor del 

conservatori, curs d'estiu: música i altres històries adreçats a infants de 5 a 12 anys.  

De l’enquesta realitzada a famílies amb infants menors de 12 anys, la majoria de les persones 

consultades asseguren conèixer el recurs encara que la majoria no l’ha fet servir. 

 

Gràfic 23. Coneixement de l’Escola municipal de música 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a les famílies amb infants menors de 12 anys. Diagnòstic 

0-30, 2017 
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Tanmateix, hi ha qui troba a faltar oferta artística pública per a joves. Si bé és cert que existeix 

oferta privada, hi ha qui proposa que l’Ajuntament hauria de promoure espais d’assaig musical,  

tallers de plàstica o activitats extraescolars més accessibles.  

 

Altres recursos educatius 

Biblioteques 

 

Sant Cugat del Vallès, compta amb diverses biblioteques, la Biblioteca Central Gabriel 

Ferrater, ubicada al costat de l'Escola Municipal de Música i del Teatre-Auditori;  la Biblioteca de 

Mira-sol Marta Pessarrodona situada al complex Mira-sol Centre, al costat de l'estació de Mira-

sol dels Ferrocarrils;  la Biblioteca Miquel Batllori, ubicada al barri de Volpelleres; i la Biblioteca 

Vall d’Or de Valldoreix. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 29. Horaris de les biblioteques de Sant Cugat 

  

Gabriel Ferrater Marta Pessarrodona  Miquel Batllori Vall d’Or 
(Valldoreix) 
 

Matins: de dimarts a 

divendres, de 10 a 14 h 

Matins: dimarts i dimecres, d'11 a 

14 h 

 

Matins; de dijous a 

divendres de 10 a 14h 

Matins:dimarts 

a divendres de 

10 a 13h 

 

Tardes: de dilluns a 

divendres, de 16 a 21 h 

Tardes: de dilluns a divendres, 

de 16 a 21 h 

Tardes:  de dilluns a 

dimecres: 16:00 a 

21:00 i de dijous a 

divendres de16:00-

21:00 

Tardes: dilluns 

de 16.30 a 21h 

i de dimarts a 

divendres de 

16.30 a 20.30 

 

Dissabtes: de 10 a 19 h Dissabtes: de 10 a 14 h 

Agost: tancat 

Dissabte: 10:00 a 

14:00h 

Dissabtes: 

primer 

dissabte de 

mes de 10 a 

13h 
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Agost: de dilluns a 

divendres, de 10 a 14 h 

   

Font: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

A cada biblioteca hi ha una sala infantil i on es duen a terme diversos programes específics 

adreçats a infants i també a joves.  Un cop al mes es fa l’hora del conte en català i un cop al 

trimestre en anglès. També es fan sessions de contes extres per Sant Jordi, Nadal, etc. 

Conjuntament amb el servei d’ensenyament es programen visites escolars perquè es coneguin 

els serveis de la biblioteca i visites amb escriptors. L’assistència a les hores del conte està al 

voltant dels 60-70 espectadors de mitjana per sessió. Les visites solen ser per cursos i hi 

participen dos grups cada vegada. 

 

El Servei de Biblioteques de Sant Cugat inclou activitats adreçades al públic infantil i 

familiar dins de la seva programació. L’any 2015 la participació infantil en la programació 

representava el 26,4% del total de persones usuàries. 

 

 

 

 

 

 

Taula 30. Infants usuaris del servei de biblioteques. Sant Cugat del Vallès 2015 

 N % 

Infants 5-14 anys 6316 15,6% del total de registres 

Petits lectors 0-4 anys 4365 10,8% 

Total 10681 26,4% 

Font de les dades. Diputació de Barcelona i Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Les biblioteques municipals són un recurs socio-educatiu reconegut i molt utilitzat per les 

famílies amb infants menors de 12 anys, segons es desprèn de l’enquesta realitzada. I entre 

els joves, l’any 2017, un total de 8.241 joves de 15 a 24 anys van utilitzar el servei de biblioteques 

municipal, fet que representa el 20,4% del total de persones usuàries registrades. 

Com aspectes de millora alguns dels joves consultats apunten la necessitat d’ampliar els 

horaris, tant entre setmana com els dissabtes. També indiquen que els horaris d’obertura en 

època d’exàmens estan més pensats per als alumnes universitaris que per als d’institut i caldria 

oferir-los més dies. Pel que fa al fons bibliogràfic de les biblioteques, es troba a faltar més varietat 

de llibres en llengua estrangera.  

 

Espais d’estudi 
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Sant Cugat compta amb diversos espais d'estudi per a joves. Són espais a disposició dels 

estudiants amb connexió Wi-Fi i regits per horaris especials durant èpoques concretes de l’any, 

majoritàriament coincidents amb els exàmens.  

Els espais d'estudi han variat amb els anys però en els darrers temps han estat ubicat als 

equipaments següents:  

 

Taula 31. Horaris i ubicació dels espais d’estudi a Sant Cugat del Vallès. 

Biblioteca Horari 

Biblioteca de Mira-sol dimarts i dimecres d'11 a 14 h i de dilluns a divendres de 

16 a 21 h, dissabtes: de 10 a 14 h; 

Biblioteca Central  Gabriel Ferrater dimarts a divendres  de 10 a 14 h, de dilluns a divendres 

de 16 a 21 h i dissabtes de 10 a 19 h 

Biblioteca de Volpelleres Miquel Batllori dilluns a diumenge de 10 a 23 h a sala annexa 

ESADE Sant Cugat del Vallès dissabtes i diumenges  de 10 a 24 h 

Centre Social i Sanitari La Floresta dilluns a diumenge de 10 a 01h 

Casal Torreblanca dilluns a divendres de 9 a 23h i dissabtes i diumenges de 

10 a 22h 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

Durant l’any 2017, 3452 joves van utilitzar els espais d’estudi del municipi, majoritàriament 

universitaris (60,60%). La taula següent recull les dades d’utilització en les campanyes d’hivern, 

estiu i setembre13: 

Taula 32. Utilització dels Espais d’estudi. Sant Cugat del Vallès 2017 

 

 Campanya 
d’hivern 
Del 9 al 15 de 
gener de 2017 

Campanya d’estiu 
Del 29 de maig al 
12 de juny 

Campanya 
setembre 
de l’1 al 4 de 
desembre 

Total assistència 
als espais d’estudi 
2017 

Total usos 1492 1944 76 3452 

Nois 683  (47,7%) 1041 (53,55%) 22 (28,95%) 1746  (53,55%) 

Noies 749  (52,31%) 903 (46,45%) 54 (71,06%) 1706  (46,45%) 

Estudiants**     

Secundària 176  (13,75%) 702 (39,12%) 52 (68,43%) 930  (39,12%) 

Universitaris 1050 (82,04% 1178  (60,60%) 23 (30,27%) 2251  (60,60%) 

Altres 54  (4,22%) 64  (3,30%) 1 (1,32%) 119  (3,30%) 
 

Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
 

 

Com es pot observar els usos de les aules d’estudi augmenten durant la campanya d’estiu. 

Per exemple, a l’espai d’estudi del Casal Torreblanca 203 joves l’han utilitzat a la campanya 

                                                
13 Les dades fan referència a usos i no a persones. Només inclouen les dades dels usos en horari d’obertura 
extraordinària, el qual no ha sigut el mateix en totes les campanyes Al juny i setembre es van escurçar una mica i la 
d’hivern es va allargar.  
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d’estiu, 166 durant la campanya d’hivern, amb més presència de noies que nois, (60,85% i 

62,57% de noies en cadascuna d’aquestes campanyes respectivament). A la campanya d’estiu, 

el 75,87% eren universitaris mentre que a la campanya d’hivern la van utilitzar més alumnes de 

secundària, el 70,49%14.  

 

Tot i aquest esforç de l’Ajuntament per oferir espais d’estudi a Sant Cugat, hi ha molts estudiants 

i segons alguns joves consultats manquen espais en condicions. Troben a faltar una biblioteca 

central, així com condicionar espais per l’estudi o per poder fer treballs en grup amb WI-FI 

i condicions adequades. Torreblanca, per exemple i segons aquests joves, no reuneix les 

condicions necessàries perquè acull altres activitats, com ara Zumba, que no són compatibles 

amb el silenci que requereix l’estudi. A més, als joves dels barris els queda molt lluny. Sant Cugat 

té una gran extensió territorial i barris com la Floresta queden lluny de tots els equipaments de 

referència pels joves (biblioteca, casal, etc.).  

 

La necessitat de més espais d’estudi i la demanda dels i de les joves també s’ha constatat per 

part de l’Oh!Ficina Jove, però l’experiència ha sigut que quan la sala de Torreblanca s’ha habilitat 

com a sala d’estudi extraordinària, no se n’ha fet tant ús. Pels tècnics consultats, les aules 

d’estudi, a banda de donar resposta a les necessitats d’aquest tipus d’espai,  també 

cobreixen la necessitat dels joves d’un espai de trobada, inexistent a Sant Cugat, i ofereixen 

una oportunitat per a la col·lectivització de l’estudi. A més a més, cal tenir en compte que hi ha 

un perfil de joves, reduït però també de Sant Cugat, que a casa no disposa d’espais 

adequats per a l’estudi i la biblioteca no és un espai adequat per a ells, perquè no es poden 

fer treballs en grup. Aquesta necessitat també s’ha detectat des de l’Escola d’Adults, on 

assenyalen que nombrosos alumnes, davant la manca d’espais adequats per a l’estudi a la ciutat, 

van al locutori a estudiar i fer treballs.  

 

De l’enquesta realitzada als joves es desprèn que una gran majoria dels joves estudien a casa 

seva i en menor mesura ho fan a la biblioteca. Altres respostes que aporten són els centre 

educatius com instituts o la universitat. 

 

Gràfic 24. Lloc on estudies 

 

                                                
14 Segons dades facilitades per l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès amb relació als usos de les aules d’estudi l’any 
2017 
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

 

5.1.4 Aprendre a Sant Cugat pels Joves (18-30) 
 

Sant Cugat és un pol d’atracció formativa. És una ciutat ben comunicada, amb un entorn 

amable i que allotja diferents centres de formació universitària ubicats a la ciutat. 

 

 Esade Campus Barcelona-Sant Cugat (URL): Business school.  

 Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (UPC)  

 Escoles Universitàries Gimbernat i Tomàs Cerdà (UAB) 

 Institut de Teologia Fonamental (URL)  

 Universitat Internacional de Catalunya 

 

 

 
UNIVERSITAT OFERTA FORMATIVA 

Esade Campus 

Barcelona-Sant Cugat 

(URL) 

 CEMS MIM 

 Full Time MBA 

 Grau en Direcció d'Empreses-BBA (anglès) 

 Grau en Direcció d'Empreses-BBA (bilingüe) 

 Master of Research in Management Sciences 

 MSc in Business Analytics 

 MSc in Finance 

 MSc in Global Strategic Management 

 MSc in Innovation and Entrepreneurship 

 MSc in International Management 

 MSc in Marketing Management 

 PhD in Management Sciences 

Escola Tècnica Superior 

d'Arquitectura del Vallès 

(UPC)  

 

 Titulació de Grau en Estudis d'Arquitectura GEArq + Màster en 

Arquitectura MArq, 

 Màster en Intervenció Sostenible en el Medi Construït  

 Seu permanent del Illinois Architecture Abroad Program Barcelona-

Vallès IASAP-BV de la Illinois School of Architecture UIUC, amb un programa 

propi de beques als Estats Units.  

88,89

90,28

60,47
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83,33
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http://etsav.upc.edu/ca/estudis/gearq
http://etsav.upc.edu/ca/estudis/gearq
http://etsav.upc.edu/ca/estudis/marq
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 Doble titulació de GEArq i Laurea Magistrale in Architettura amb la UniKORE, 

que dóna accés a l'examen d'estat italià d'arquitecte i/o enginyer de 

l'edificació. 

 També s'ofereixen, a través de la UPC School, els màsters professionals 

en Parametric Design in Architecture MPDA, íntegrament en anglès, i 

en Desenvolupament Urbà i Territorial MDUT, que arriba a la 14a edició. 

Escoles Universitàries 

Gimbernat i Tomàs Cerdà 

(UAB) 

 Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFGM) Tècnic i Esportiu en hípica en les disciplines 

de salt, doma i concurs complet 

 Cicle formatiu de grau superior (CFGS): Desenvolupament d'aplicacions WEB. 

Institut de Teologia 

Fonamental (URL)  

 Cursos de Llicència i Doctorat  

 Cursos de formació permanent. 

Universitat Internacional 

de Catalunya 

 

 Grau en Medicina 

 Grau en Infermeria 

 Grau en Fisioteràpia 

 Grau en Odontologia 

  

 

Malgrat la presència d’aquests centres, des de l’àmbit tècnic s’indica que manca una major 

vinculació de les universitats i l’alumnat universitari amb el territori, que no fa vida a la 

ciutat.  Per exemple, alumnes francesos que hi vénen a estudiar però, degut a les dificultats 

d’accés a l’habitatge a Sant Cugat, s’instal·len a Rubí que és més econòmic. 

 

Fa dos anys es va encarregar al Servei d’Educació un projecte per vincular-se amb la universitat 

i s’està fent un estudi per valorar la situació. S’han anat fent coses però l’estratègia de 

col·laboració i vinculació amb el territori no ha reeixit, tot i que tant per part de l’Ajuntament com 

des de les universitats hi ha predisposició a la col·laboració. Es planteja que potser l’estratègia 

seria treballar la vinculació a través del professorat, ja que molts d’ells sí que viuen a Sant Cugat. 

 

A més a més, Sant Cugat té bones comunicacions de transport amb altres universitats  com 

ara la Universitat de Barcelona o la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot i això, s’indica 

que l’accés a la universitat és car i es troben a faltar alternatives a la formació universitària. 

 

S’assenyala que tot i que la UAB és molt propera, els caps de setmana no es permet l’accés per 

l’estudi a joves que no siguin alumnes d’aquesta universitat. 

 

Pel que fa a la demanda d’altres serveis, els joves d’aquesta edat fan ús del Casal de 

Torreblanca, utilitzant els bucs d’assaig i serveis concrets però, el nombre de joves que sol·licita 

assessorament acadèmic és molt reduït. La demanda que arriba a l’Oh!Ficina Jove sobre 

mobilitat, les ofertes de les quals estan molt lligades als centres educatius, també és baixa. Els i 

les joves que van a l’OME ho fan principalment per convalidar estudis o per altres consultes 

concretes i se’ls deriva a altres serveis segons el cas (escola adults, etc.) 

 

 

 

 

 

http://etsav.upc.edu/ca/estudis/gearq/doble-titulacio-gearq-lma
http://www.talent.upc.edu/ing/professionals/presentacio/codi/200500/parametric-design-architecture/
http://www.talent.upc.edu/cat/professionals/presentacio/codi/205000/desenvolupament-urba-territorial-gestio-transformacio-ciutats/
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5.2 Sant Cugat, una ciutat saludable pels infants 

i joves  

 

La ciutat compta amb tres centres d’atenció primària. Tots ofereixen, entre d’altres, atenció en 

Medicina Familiar i Comunitària i Pediatria, a més d’alguns serveis especialitzats per infants i 

adolescents, tal i com es mostra a l’esquema següent.   

 

A més a més, hi ha el Consultori La Floresta, amb medicina Familiar i Comunitària, si bé les 

atencions de pediatria són ateses pel servei del CAP Valldoreix. 

Des de l’àmbit tècnic es percep que la demanda de reforçar el servei de pediatria ha augmentat. 

A Sant Cugat, es percep que les famílies opten per portar als seus fills/es al pediatra enlloc del 

metge de família. De fet, és una situació comú arreu de Catalunya. Està en fase d’estudi cercar 

estratègies per a què el metge de capçalera esdevingui el referent per a les famílies en tots 

aquells casos en què no és necessari l’atenció d’un pediatra. 

 

La salut mental 

 

Els serveis de salut mental de referència per la població de Sant Cugat estan distribuïts entre el 

propi municipi, Rubí i Terrassa.  

 

Un dels recursos vinculats a la salut mental adreçats específicament a infants i joves, és el 

Centre de Salut Mental per a Infants i Joves (CSMIJ), que durant l’any 2016 va atendre 904 

infants i joves amb un total de 3.568 visites.  

 

Taula 33. Dades generals. Centres de salut mental infantil i juvenil (CSMIJ), 2016 

Centre Àrea de 
gestió 

assistencial 

Entitat 
proveïdora 

Població 
de 

referència 

Persones 
ateses 

Visites 
totals 

CSMIJ Sant 
Cugat del 
Vallès 

Vallès 
Occidental 

Oest 

Mútua de 
Terrassa - 
MPSAPF 

20.367 904 3.568 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Generalitat de Catalunya, Departament de Salut Central de 
Resultats.  

Àmbit de la Salut Mental. Dades 2016 
 

Centre d'Atenció Primaria 
(CAP) Sant Cugat

Centre d'Atenció Primària 
(CAP) Valldoreix

Especialitats pediàtriques: 
Al·lèrgia infantil, 

Endocrinologia, Neurologia, 
Pneumologia

Centre d'Atenció Primària 
(CAP) Turó de Can Mates

Atenció a la Salut Mental 
infanto-juvenil
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Els tècnics consultats però, perceben que hi ha problemàtiques que no sempre es poden 

qualificar com a patologia mental i que no són cobertes des del CSMIJ. Des del CSMA i el CSMIJ 

es prioritzen els casos més greus i no s’atenen les situacions més lleus15, tal i com descriu la 

diagnosi de necessitats en Salut Mental a Sant Cugat del Vallès. Per tant, en aquest context, hi 

ha problemàtiques de salut mental infantil que no queden cobertes pels recursos públics. 

 

Situacions de maltractament 

  
S’ha posat en marxa el Protocol de prevenció i intervenció del maltractament a la infància i 

adolescència de Sant Cugat del Vallès. És un  treball de coordinació i treball en xarxa per tal 

de detectar i prevenir situacions de maltractament infantil,  promoure actuacions transversals que 

garanteixin una intervenció ràpida i eficaç, i  oferir eines als professionals que permetin la 

detecció primerenca d’aquesta tipologia   de situacions i problemàtiques. Parteix del document 

marc que ofereix el Consell comarcal i te com objectiu l’adaptació al territori, consensuant els 

circuits d’ intervenció de cada àmbit, segons el nivell de gravetat detectada lleu/moderat i greu, i 

la derivació als serveis socials o altres serveis especialitzats. Igualment serveix per acordar la 

metodologia de treball intern i extern dels serveis, vinculada a la xarxa. 

 

Un altre recurs és el Pla Far de colors, Servei d’Atenció i Recuperació Terapèutica per 

Infants i Adolescents, de 0 a 18 anys, emmarcat en el Servei Municipal d’Atenció a la Dona, 

dins la Xarxa Municipal d’Atenció a les Dones. És un programa específic de recuperació dels 

nens i nenes que han patit a casa la violència parental. El projecte de suport es 

complementa amb altres accions com els tallers de sensibilització als instituts i escoles 

perquè els alumnes que inicien relacions sentimentals siguin capaços de detectar 

possibles comportaments perillosos i anòmals entorn la violència home-dona. La memòria 

de polítiques de serveis socials de l’any 2016 indica que es van atendre 21 infants que havien 

patit situacions de violència. 

 

5.2.1 La salut a la petita infància (0-3) 
 

El paper de les famílies en la criança 

 

En la cobertura de les necessitats de les famílies en la criança dels seus fills/es es donen dues 

situacions segons els tècnics consultats. D’una banda, no afloren les situacions problemàtiques 

d’algunes famílies i, de l’altra, hi ha una tendència entre les famílies a buscar recursos d’atenció 

a la petita infància fora de la ciutat ja que a Sant Cugat no existeix una alternativa municipal a les 

escoles bressol. 

 

                                                
15Diagnosi sobre Salut Mental de Sant Cugat Del Vallès. Diputació de Barcelona. 2015 
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El context laboral amb permisos de maternitat curts i de paternitat pràcticament nuls porten en 

molts casos a l’externalització de la criança i a la manca de presència dels pares i mares que 

reverteix en l’educació emocional dels fills i filles. Aquest fet no ajuda a què els infants tinguin 

adults referents. En aquest sentit, comença a aparèixer un moviment de gent demanant espais 

de criança responsable, però que encara no és majoritari entre la població de Sant Cugat. 

 

A la ciutat hi ha alguna iniciativa com per exemple l’activitat d’Espai Familiar que hi ha al barri de 

Mira-Sol en el marc del programa de la Xarxa d’equipaments socio culturals. Es tracta d'un servei 

orientat a les famílies que tenen infants de 0 a 3 anys, on poden trobar un espai de joc, amb 

materials adients i de convivència. Igualment, és un espai on els infants poden explorar i 

relacionar-se entre ells i amb els adults, i on les famílies poden compartir entre elles la seva 

experiència d'educar i fer créixer els fills i filles. El servei és gratuït, i s'ofereix en diferents horaris 

en funció de les necessitats dels usuaris. A més, quinzenalment s'ofereixen activitats i tallers 

relacionats amb la criança per a aquelles famílies que estan inscrites a l'Espai Familiar. Aquest 

any estan gaudint del recurs unes 50 famílies.  

 

Un altre aspecte que preocupa als i les professionals de la salut és l’ús de les pantalles en infants 

de dos anys per l’efecte que pugui tenir en el seu desenvolupament i perquè en molts casos és 

símptoma de la poca presència familiar. 

 

5.2.2  La salut a la Infància (3-12) 
 

Hàbits, trastorns i atenció a la salut 

 

Hi ha malalties o processos vinculats a la salut que tan sols requereixen d’una mica de temps i/o 

canvis d’hàbits per poder superar-los. Tal i com passa arreu, però, hi ha una tendència a 

medicalitzar ràpidament als infants perquè puguin continuar la seva activitat normal i és un 

fenomen que preocupa als professionals de la salut. 

 

El sobrepès i el sedentarisme en la població infantil a Sant Cugat també és una realitat  a tenir 

present, tot i que es considera que és un fenomen menor que a altres ciutats. S’observa que és 

entre els 3 i els 12 anys quan s’inicien mals hàbits alimentaris i és a l’adolescència quan es 

perpetuen. 

 

La promoció d’hàbits saludables des de les escoles 

 

Les escoles estan treballant hàbits saludables i s’ha anat millorant en aquest àmbit al llarg dels 

darrers anys, si bé encara queda camí a recórrer i es té la sensació que potser és un tema que 

es treballa més o es promou més a l’escola pública que no pas en algunes escoles privades (per 

exemple, evitar el consum de brioixeria industrial). 
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Moltes de les accions que es fan a les escoles estan emmarcades en el Programa de Salut 

Escolar, que ofereix sessions informatives, assessoraments, exposicions o campanyes 

adreçades al professorat d’educació́ infantil, primària i secundaria, a grups d’adolescents, a pares 

i mares, i a la població́ en general per la promoció́ de la salut, els hàbits de vida saludables i la 

prevenció́.  

El Pla de dinamització educativa també ofereix un seguit d’activitats adreçades a l’alumnat 

relacionades amb l’educació de salut, en temes de sexualitat, addiccions o  trastorns mentals.   

 

Com a suport a les famílies, l’Escola de pares i mares programa cursos i tallers amb relació a 

la convivència i les relacions familiars. Per exemple, una de les xerrades programades aquest 

any ha estat Hàbits de vida. Com fomentar-los a casa i a l’escola?.  

 

Els aspectes que més preocupen amb relació al benestar dels seus fills/es, de les famílies amb 

infants menors de 12 anys consultada, són majoritàriament l’educació emocional i les relacions 

saludables, i en menor mesura la salut física i sexual.  

 

5.2.3 La salut entre els joves (12-30)   
 

El paper de les famílies 

 

Els agents consultats valoren que, en general, als i les adolescents els manquen referents adults. 

Els i les joves es passen moltes hores sols i això repercuteix en els seus hàbits (per exemple, els 

nutricionals, ja que sovint mengen sols) i en ocasions desemboca en trastorns emocionals que 

s’agreugen en situacions de risc d’exclusió. 

 

Les famílies tenen dificultats per acompanyar els seus fills i filles adolescents i manca més 

presència parental. Possiblement, l’interès d’acompanyament durant la infància és major i es 

percep que va desapareixent en l’adolescència, una etapa en què hi ha menys presència de les 

famílies.  Com a exemple, s’indica que fa uns anys es deixava d’acompanyar als fills i filles a 

l’escola quan tenien 14 anys i ara es deixa d’acompanyar als 12 anys, amb l’avançament de 

l’edat d‘inici als instituts.  
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La salut i el temps de lleure 

 

L’esport que es promou a la ciutat és saludable i s’està millorant l’ús dels parcs per part del 

col·lectiu jove. Les activitats esportives són espais de prevenció que funcionen i tenen un efecte 

positiu en la promoció de la salut. Un exemple de bona pràctica és el torneig de futbol anual 

adreçat a joves de 12 a 18 anys, amb què s’intervé des del Pla de prevenció de drogues.  Es 

destaca, però, que l’oferta esportiva adreçada a adolescents de 12 a 16 anys és principalment 

federada i vinculada a la competició.  

 

Els tècnics consultats també destaquen la permissivitat de les famílies amb relació a l’oci nocturn 

dels seus fills/es adolescents. Cal tenir en compte que les alternatives d’oci a Sant Cugat són 

poques i estan aïllades. Aquest oci està principalment vinculat al consum. Els i les joves van a 

discoteques a partir dels 13/14 anys i augmenta la possibilitat que es produeixin conductes de 

risc, relacions abusives, etc. En aquest sentit, hi ha acord entre els agents consultats que el 

model d’oci actual no ofereix alternatives per aquesta edat. No hi ha cap espai específic per a 

joves on poder trobar-se  en el seu temps d’oci, ja que el Casal de Torreblanca ja no és un espai 

exclusivament per a joves.  

 

Les addiccions 

 

D’acord amb la visió tècnica, les dades del consum de drogues entre el jovent a Sant Cugat són 

equiparables a la resta de Catalunya. Les edats d’inici al consum no han variat i entre el jovent 

hi ha poca percepció del risc dels consums. Entre les tres substàncies més consumides pel jovent 

està l’alcohol, en primer lloc; el tabac en segon lloc; i les substàncies hipnosedants en tercer lloc, 

tal i com succeeix en el conjunt de l’estat Espanyol16.  

Taula 34. Edat mitjana d’inici en el consum 

Tabac 16,4 

Alcohol 16,6 

Cànnabis 18,3 

Font: Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España. Edades 2015/2016 

 

La diagnosi de 2011 sobre el consum de substàncies entre joves i adolescents de Sant Cugat, 

conclou que “l’alcohol té una forta presència en la vida adolescent durant el cap de setmana. 

Aquesta substància és emprada per desinhibir-se, experimentar i per iniciar-se en el consum. 

L’alumnat no disposa de coneixements ni d’eines suficients en relació amb els efectes del seu 

consum ni, sobretot, en relació amb les mesures preventives que poden adoptar”. 

 

                                                
16 
 Segons dades disponibles de la Encuesta sobre alcohol y otras drogas en España. Edades . 2015/2016 
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La diagnosi ja apuntava, també, que “el consum de tabac entre els adolescents segueix 

presentant prevalences remarcables, tot i la tendència a la baixa observada en la darrera dècada. 

Els factors que vertebren la iniciació al consum de tabac entre els adolescents són de caràcter 

simbòlic -els atorga status i pertinença grupal-“.   

 

D’altra banda, pel que fa als hipnosedants, preocupa que hi hagi població jove que se’n prengui 

per fer front a dificultats diverses (per exemple, l’estrès pels exàmens). És necessari treballar els 

malestars emocionals del jovent i realitzar acompanyament també amb les famílies. 

 

Amb relació al consum de cànnabis, la diagnosi elaborada l’any 2011 apuntava que “el 

consumidor de cànnabis adolescent es troba, majoritàriament, en la franja de 16/17 anys. Tot i 

que el consum més pronunciat es dóna durant el cap de setmana,  els consumidors habituals 

tendeixen a fer-ho, també, en altres moments i entre setmana. El consum més problemàtic és 

aquell que es dóna durant la franja horària escolar, entre classes o abans d’entrar-hi”. 

 

Per tal d’actualitzar aquestes i altres dades amb relació als consums de drogues entre el jovent 

de Sant Cugat, està previst realitzar un estudi per districtes i edats, fet que suposa una oportunitat 

per poder fer un abordatge des d’una perspectiva global.  

 

L’any 2012 l’Ajuntament de Sant Cugat impulsà la creació del Pla d’actuació sobre els consum 

de drogues entre els i les adolescents a partir de la diagnosi sobre el consum de substàncies 

entre joves i adolescents del municipi elaborada l’any 2011. En el marc del Pla, es duen a terme 

diverses accions de prevenció de les drogodependències, des d’acompanyament i formació a 

professionals, a prevenció en espais d'oci i lleure, creació d’espai web i xarxes socials o formació 

a pares i mares. 

 

Des d’aquest Pla, que serà actualitzat amb el suport de la Diputació de Barcelona, es porta a 

terme al Casal Torreblanca l’assessoria amb relació a consum de drogues i també es realitzen 

intervencions des dels instituts. L’assessoria sobre drogues a joves va atendre 50 nois i noies 

durant el curs 2015-2016. Pel que fa a l’assessorament i acompanyament a les famílies amb 

relació a la prevenció de les drogodependències l’any 2016, un total de 40 persones varen 

participar a les sessions de formació adreçades a pares i mares. 

  

Algunes de les accions de caràcter preventiu del Pla són: 

 

 Assessoria sobre drogues a joves i famílies, oferida a l l'Ohficina Jove del Casal 

Torreblanca i adreçada tant a pares i mares com als joves.  

 Els tallers de prevenció de drogodependències (alcohol, tabac i cànnabis) als centres 

educatius, dirigit a alumnat de secundària i batxillerat de diversos instituts. 

 Xerrades per a joves, pensades per reflexionar conjuntament a partir dels seus 

http://www.oficinajove.santcugat.cat/
http://www.oficinajove.santcugat.cat/
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coneixements i experiències.  

 Formacions per a pares i mares.  

 Intervenció nocturna a la 'Desplaça Jove' de la Festa Major - Campanya 1SEGON. 

Informa’t, decideix, viu- per la reducció de riscos associats al consum de drogues. Els 

tècnics especialistes en prevenció de drogues estan presenta durant les nits de la festa 

major de Sant Cugat per informar, sensibilitzar i atendre preguntes.   

 

L’Ajuntament  també ha impulsat el Programa ‘Val la pena’, coordinat entre la Policia Local i la 

Secció de Ciutadania de l'Ajuntament, on s'ofereix una alternativa a la sanció econòmica als joves 

menors d'edat denunciats per consum, tinença il·lícita o abandonament a la via pública de 

substàncies estupefaents o estris per al seu consum, ja sigui alcohol o d'altres.  

 

 

Més enllà del consum de drogues, als responsables tècnics els preocupa la detecció dels 

malestars que hi ha darrera dels consums. Normalment, quan es detecta un consum es genera 

alarma a la família i es cerquen els recursos necessaris. Cal posar especial atenció en els 

malestars del jovent que els porta a consumir i acompanyar-los per a què connectin amb ells 

mateixos i trobin altres estratègies per fer-hi front. Hi ha joves que consumeixen per passar 

l’estona, ja que no troben altres alternatives al seu temps de lleure. 

 

Entre els tècnics hi ha la percepció que manquen recursos per aquells joves que no  consumeixen 

però que també tenen malestar. Aquests adolescents també necessiten ser escoltats i 

acompanyats per fer front als seus malestars. Entre el jovent hi ha tendència a patir depressió, 

ansietat, etc. i caldria reforçar els recursos per famílies i adolescents que no es troben en situació 

de risc d’exclusió, posant l’accent en el treball des de la prevenció i l’acompanyament. 

 

A més a més, la web de la 

campanya, www.1segon.cat, 

ofereix informació sobre l’alcohol, 

el tabac i el cànnabis, consells de 

prevenció de riscos i de primers 

auxilis, etc.  

 

http://www.1segon.cat/
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També manquen recursos terapèutics per atendre als adolescents. Els que hi ha són cars, ja que 

els centres terapèutics no estan subvencionats per a joves menors de 18 anys.  Al CAS (Centre 

d’assistència i seguiment a drogodependències) s’acullen adolescents a partir de 15 anys però 

el percentatge de joves atesos segons els tècnics és baix. Les problemàtiques de consum que 

s’atenen es deriven al CSMIJ, però no van tots els que hi haurien d’anar. Hi ha poca visibilitat del 

servei entre el jovent, donat que no el veuen com un espai  de referència. Aquest fet respon 

també a una imatge col·lectiva segons la qual el CAS no és vist per la població com un CAP 

normal. Caldria plantejar estratègies per a què els casos més greus poguessin ser atesos pel 

CAS i poder així donar cobertura a aquestes situacions.  

 

Una altra addicció que preocupa als i les professionals és l’addicció a les pantalles. Els i les 

joves de Sant Cugat tenen un accés molt ràpid a les tecnologies i la ciutat no compta amb cap 

projecte específic per abordar les addiccions a les xarxes socials, entre el jovent.  

 

No obstant si que es fan diferents accions  de prevenció i sensibilització amb relació al bon ús de 

les tecnologies de la informació i la comunicació per aprofitar-les com a instruments educatius. 

A través de l'Escola de Pares i Mares s'ofereix formació adreçada a famílies i a personal docent. 

En són un exemple activitats com L'acompanyament de les famílies als infants en l'ús de les TIC; 

Prevenció i apoderament; Jugant junts 2,0; Noves maneres de relacionar-nos amb els nostres 

fills i filles; Viure i conviure amb els dispositius mòbils o Navegar amb seny. Adolescents entre 

xarxes.  

 

Durant el curs 2015-2016 hi van assistir 221 persones a aquestes activitats. Es preveu que les 

xifres vagin en augment, tant pel que fa a les xerrades, com als tallers i cursos que es programen. 

 

 

A més, l'edició de la Guia de recomanacions per a famílies sobre 

l'ús de pantalles i Internet recull 50 recomanacions d'educació digital 

en llengua catalana i castellana. Està disponible online i  també s’ha 

repartit a les llars amb infants i joves del municipi.  
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L'oferta  d'accions de formació i sensibilització que impulsa l'Ajuntament s'amplia també des de 

l'Oh!Ficina Jove a través de sessions informatives com per exemple l'anomenada I si es passen 

tot el dia connectats, què?. 

 

També es realitzen activitats adreçades específicament al col·lectiu de joves de 13 a 16 anys en 

el marc del Pla de dinamització educativa. Alguns exemples són Internet segura. Consells de 

Seguretat, adreçada a alumnat de 6è de primària fins a 4t d'ESO, o Pantalles i addiccions, per a 

alumnat de 4t d'ESO a cicles formatius de grau superior. Durant el curs 2015-2016 aquestes 

activitats van donar cobertura a 500 alumnes al llarg de les més de 12 sessions que es van 

realitzar. 

 

 

A més, la reflexió sobre l'ús de les TIC entre infants i joves també es promou en el sí del Consell 

Escolar Municipal,  des del qual s'elaboren recomanacions sobre possibles actuacions a realitzar. 

Precisament, el cicle de xerrades TIC dins de l'Escola de Pares i Mares va ser una proposta 

sorgida en el marc del Consell. 

 

L’orientació i l’acompanyament al jovent 

 

Existeixen diferents recursos d’orientació i acompanyament al jovent en l’àmbit de la salut i 

pel que es desprèn de l’enquesta realitzada als joves de 12 a 30 anys, majoritàriament se senten  

informats o molt informats. 

 

Gràfic 25. Informació sobre salut sexual 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

Gràfic 26. Informació sobre bulling 
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

Gràfic 27. Informació sobre drogues 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

Gràfic 28. Informació sobre trastorns alimentaris 
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

 

El Programa Salut i Escola treballa la promoció de la salut amb activitats informatives i 

formatives per augmentar els coneixements i habilitats relacionades amb uns hàbits de vida 

saludables. S’està duent a terme a totes les escoles públiques del municipi i a una escola 

concertada. És un servei ben valorat que els i les adolescents tenen com a referent i que fan 

servir. Els circuïts són àgils i la implicació dels centres ajuda a que funcioni. Amb tot, hi ha centres 

que tenen resistències a acollir-se al programa ja que possiblement consideren que no s’adequa 

al seu model.  

 

 

La Tarda jove, adreçada a adolescents i joves fins als 21 anys, és un espai de consulta per a 

joves i adolescents confidencial sobre sexualitat i qualsevol altre aspecte relacionat amb la salut. 

Aquest programa, en col·laboració amb el CAP Sant Cugat, ofereix una atenció integral dins 

l'àmbit de la sanitat pública i proporciona informació i assistència personalitzada, confidencial i 

sense cita prèvia.  El servei és reconegut pels propis joves: funciona i rep moltes visites, cada 

vegada de situacions més complexes.  

 

Caldria abordar l’educació i acompanyament emocional al jovent i a les famílies de manera 

transversal i comunitària. En l’adolescència l’educació emocional requereix d’una major atenció i 

des dels diferents serveis i recursos es detecta que els i les joves expressen el seu malestar i 

demanen explícitament més suport. Als centres s’aborden les situacions d’assetjament i se li va 

donant cada vegada més espai. Tot i això, l’educació emocional, que és quelcom assimilat a 

primària, no està tan assumida a l’etapa secundària. Per exemple, no és una línia d’acció del Pla 

de dinamització educativa i en aquest sentit depèn de la formació de cada professor/a, inclosa 

als plans de formació dels centres.  
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També es valora la necessitat de treballar millor la diversitat afectiva sexual als instituts. Hi ha 

qui considera que no s’aposta prou per aquest tema ni per l’acompanyament emocional al jovent. 

En aquest sentit es destaca l’oportunitat que representa l’obertura d’un Servei d’atenció integral 

LGTBI a Casa Mónaco gestionat per Polítiques socials per a adolescents i joves. 

  



 

73 

5.3 La ciutat com espai de cohesió social i 
convivència  
 

Cohesió social i convivència  

 

Sant Cugat del Vallès és la ciutat catalana amb la renda neta mitjana de les llars més 

elevada, segons les darreres dades de l’Informe d’Indicadors Urbans de l’INE, basades en 

xifres del 2014. D’altra banda, és la tercera en la llista de ciutats de l'Estat amb la renda més alta 

de mitjana per llar. La renda familiar disponible bruta17 era de 1.847,723 milers d’euros l’any 

2014, una xifra més elevada que la dels dos anys anteriors i superior a la del Conjunt de 

Catalunya i la comarcal.  

 

Taula 35. Renda familiar disponible bruta (RFDB). Base 2010. Índex. Any 2014. Dades 
provisionals. 

 

Any Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental Catalunya 

 

RFDB 
milers 
d'euros 

RFDB per habitant. 
Milers d'euros 

RFDB milers 
d'euros 

RFDB per 
habitant. 
Milers 
d'euros 

RFDB 
milers 
d'euros 

RFDB per 
habitant. 
Milers 
d'euros 

2014 1847723 21,3 15031627 16,8 122253138 16,5 

2013 1755930 20,4 14727391 16,5 120228452 16,1 

2012 1735616 20,4 14760740 16,5 121722413 16,2 

2011 1821291 21,7 15250182 17,1 125426541 16,7 

Font: Idescat. 
  

 
D’altra banda, segons les dades de l’Observatori sociològic de Sant Cugat de l’any 2015, les 

persones amb dificultats per fer front a problemes d’alimentació i neteja va augmentar de 2014 a 

2015 en 3.1 punts percentuals. També va augmentar el percentatge de persones amb dificultats 

per fer front al pagament de la llar (llum, aigua, gas), situant-se en el 16,9% l’any 2015 front el 

15,2% de 2013, si bé va disminuir lleugerament amb relació al 17,3% de 2014.  

 

De 2013 a 2015 també va augmentar el percentatge de persones amb dificultats per fer front al 

pagament de l’habitatge, passant del 14,4% (2013) al 17,3% (2015). En canvi, el percentatge de 

persones que podien estalviar a finals de mes va augmentar i es situava en el 62% l’any 2015, 

any en què també més del 70% es podien permetre anar de vacances almenys un cop l’any. 

Tanmateix el percentatge de persones amb capacitat d’afrontar una despesa imprevista de 750€ 

disminuïa en 6. 

                                                
17 Renda familiar disponible bruta és la macromagnitud que mesura els ingressos de què disposen els residents d'un 

territori per destinar-los al consum o a l'estalvi. Aquesta renda depèn dels ingressos de les famílies directament vinculats 
a la retribució per la seva aportació a l'activitat productiva (remuneració d'assalariats i excedent brut d'explotació), però 

també està influïda per l'activitat de l'Administració pública mitjançant els impostos i les prestacions socials. 
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Aquestes dades, així com les conclusions del Pla d’inclusió de Sant Cugat, apunten a una 

situació de polarització social, la qual cosa suposa que augmenten les diferències entre 

les persones amb menys recursos i aquelles per les quals la situació és més favorable, 

amb un increment del número de persones amb pitjor situació amb tendència a l’alça. 

Entre les zones més desafavorides s’incloïen La Floresta- Les Planes, el Nucli o El Coll- Sant 

Francesc, mentre que les més benestants són l’Eixample- Torreblanca i Parc Central i Coll Favà.  

 

Des de l’àmbit tècnic també es percep que la població de Sant Cugat està segmentada i 

polaritzada. Aquesta segmentació no és només socioeconòmica sinó que també 

coincideix amb aquesta diagnosi de diferències en l’àmbit territorial. Es poden diferenciar 

zones on hi viuen famílies més acomodades i altres on hi viuen famílies amb una situació 

socioeconòmica més vulnerable. Les diferències entre les persones i famílies amb més 

recursos i les que estan en una situació de més vulnerabilitat són més elevades i cada vegada 

hi ha més disparitat entre barris. A més, no existeixen unes relacions normalitzades de persones 

de diferents perfils. No es visualitzen les dificultats que tenen alguns col·lectius i hi ha poca 

consciència d’aquesta segmentació entre la ciutadania.  

 
Sant Cugat compta amb nombrosos recursos i serveis però es té la percepció que la importància 

que se li dona al foment de l’excel·lència no va acompanyada de prou polítiques inclusives, que 

ofereixin oportunitats a col·lectius minoritaris a la ciutat que es troben en situació de vulnerabilitat. 

En aquest sentit, es té la sensació que hi ha tendència a no visibilitzar tot el que suposa incorporar 

recursos adreçats a infants o joves amb necessitats específiques. 

 

Pel que fa als serveis socials, la ciutat compta amb els  Serveis bàsics d’atenció social (SBAS), 

que a Sant Cugat, s’organitzen en equips que tenen assignada una part del territori. Cadascun 

d’ells realitza les funcions d’acollida i tractament social amb persones/famílies de tots els grups 

d’edat. Els equips d’atenció social estan integrats per educadors/es socials i treballadores 

socials. El treball dels SBAS es complementa amb programes específics: ajuts econòmics, Taller 

Jove, centres oberts programa d’ habitatges d’estada temporal i projecte d’horts socials.  Els 

serveis de Proximitat es coordinen a través de la Unitat de Gestió del SAD (UGSAD). Així mateix 

un equip de suport tècnic, format per una psicòloga i un advocat amb dedicació parcial, dóna 

suport als SBAS. 

 

Els serveis bàsics d’atenció social, a Sant Cugat, es presten en 6 punts d’atenció diferenciats, 

atenent a un criteri de distribució geogràfica i d’atenció en proximitat. Aquests punts són: el 

Centre Sociosanitari de La Floresta, el Casal de les Planes, l’EMD de Valldoreix, l’equipament 

municipal de la Plaça d’en Coll, el CAP Turó de Can Mates,  i l’equipament municipal de la Casa 

Mònaco. 
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EQUIP ZONA 1 
LA FLORESTA/ 
LES PLANES 

EQUIP ZONA 2 PL. 
DEL COLL 
ST.CUGAT NUCLI 

EQUIP ZONA 3 
ST.CUGAT NUCLI / 
VALLDOREIX 

EQUIP MIRA-SOL- 
TURÓ DE CAN 
MATES 

2 TS Infància, 
família, gent gran i 
acollida 
  

1 TS Acollida 1 TS Acollida 
1TS Acollida i Gent 
Gran 

2 TS  Gent Gran 
  
1 TS Gent Gran 
  

1 TS infància família 

  
1 ES  Infància i 
família 
  

2TS Infància i família 
3 ES Infància i família 
  

2 TS Infància i família 
2 ES Infància i família 
  

1 ES Infància i família 

  
Unitat d’Atenció a les Dependències: 2 treballadores socials 
  
  

Projectes: 3 educadors/es destinats a projectes específics. “Ajuts de menjador escolar”, “Horts 
socials”, “Projecte de Suport als habitatges d’estada temporal. 
1 educador destinat al Projecte Jove fins Juliol 2016, data en que es va concessionar juntament 
amb els Centres oberts. 
1 treballadora social com a referent d'habitatge a Serveis socials. 
  
  

Serveis de Proximitat:1 treballadora social, qui coordina els serveis de proximitat, 1 treballadora 
familiar (personal propi), 1 informadora.  
  
42 Treballadores familiars i 10 auxiliars de la llar (contracte públic amb SUARA per a la prestació 
dels serveis a domicili) 
  
 
  
Càrrecs de Comandament: 1 Cap de Servei, 2 Cap de Secció 
  
 

Font: Serveis socials de Sant Cugat 

 

Mitjançant el Consell Comarcal a Sant Cugat intervé també l’Equip d’Atenció a la Infància i 

Adolescència de la Generalitat (EAIA) que és l’equip pluridisciplinar amb presència de diversos 

professionals com psicòleg, pedagog, treballador/a social i educador social. Els EAIA atenen a 

infants que els són derivats, entre d’altres,  pels serveis socials d’atenció primària. La seva funció és, 

en primer lloc, diagnosticar i valorar aquests menors i les seves famílies i, tot seguit, realitzar propostes 

tècniques i administratives orientades a la millora de la seva situació. 

 

També destacar el Punt de Trobada, un espai destinat a facilitar la recollida i el lliurament de 

infants menors d’edat en casos de separacions i divorcis, quan els pares tenen greus problemes 

per portar a terme aquestes accions d’una manera normalitzada, ja sigui perquè existeixen greus 

problemes de relació entre els progenitors, o ja sigui perquè hi ha un ordre judicial que determina 

que els infants només poden ser visitats pels seus progenitors i/o familiars, sota la tutela de 

professionals competents. 

 

Pel que fa a la informació i l’accés als recursos, els tècnics consultats troben a faltar un circuit 

obert per a què tothom pugui conèixer l’oferta diversa de serveis i recursos de la ciutat i pugui 
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entrar a la xarxa de forma natural, garantint les relacions normalitzades. Hi ha perfils de joves i 

famílies que per accedir a alguns serveis i recursos, han de fer-ho des d’una especificitat concreta 

a través de serveis socials, que ja determina els itineraris no normalitzats que hauran de seguir i 

la dificultat per establir relacions normalitzades amb persones d’altres perfils.  

 

 

Ajuts i beques  

L’Ajuntament de Sant Cugat impulsa diferents ajuts i beques per famílies que ho 

necessiten. Ofereix descomptes i tarifes especials i preus reduïts a famílies 

nombroses i monoparentals acreditades - per espectacles, cursos i tallers de la 

Xarxa de Centres Culturals Polivalents, activitats esportives de l'Oficina Municipal 

d’Esport, Museu, Teatre-Auditori, escoles bressol, Escola de Música) a equipaments i 

activitats municipals i també a comerços de la ciutat.18 

A banda de la tarifació social també hi ha ajuts econòmics per a infants escolaritzats 

en les escoles bressol municipals i ajuts de menjador d’escolarització obligatòria en 

funció de la capacitat econòmica de les famílies. També hi ha ajuts per a infants de 

famílies que tenen un pla de treball de millora a serveis socials. 

 

 

Pel que fa a l’impacte d‘aquest ajuts, des de l’àmbit tècnic es té la percepció que sovint les 

respostes són tardanes, estan parcel·lades i són sectorials, i manca una resposta més global i 

estratègica que permeti elaborar una proposta conjunta dels diferents serveis i recursos que sigui 

universal, garantint l’accés dels joves en situació de exclusió als recursos. 

 

Per aquest motiu, calen espais estructurats de coordinació entre els serveis i recursos municipals 

i de la ciutat, ja que actualment la coordinació depèn de la voluntat de cada professional. Es 

percep desconeixement dels recursos de què disposa la ciutat, tant entre els propis tècnics/ques 

municipals com en els centres educatius. En aquest sentit,  calen directrius clares i una figura 

tècnica que actuï de pont entre els serveis municipals i també entre aquests i la resta d’agents 

de la ciutat i aporti visió estratègica i alinear el treball per donar una resposta més integral. 

 
Actualment, en aquesta línia, existeixen algunes estructures amb la finalitat d’establir 

coordinacions entre el teixit associatiu i els serveis municipals, tals com la Xarxa Monestir – Sant 

Francesc, que realitza un treball col·laboratiu entre entitats i administració per donar resposta 

comunitària a les necessitats del barri i promoure la inclusió social. O la Comissió econòmica – 

relacional, que organitza sessions informatives dels serveis i recursos municipals i del tercer 

sector, treball col·laboratiu entre entitats.  

 
5.3.1 La cohesió social a la Petita infància i Infància(0-12) 

                                                
18 Xarxa d'avantatges per a famílies nombroses i monoparentals. 
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L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès impulsa serveis, programes i prestacions adreçats a les 

famílies, alguns dels quals són destinades a les famílies en situació de vulnerabilitat: 

 Projecte El Talleret. Adreçat a dones amb infants de 0 a 6 anys, és un espai d’acollida 

de dones embarassades i/o amb infants en situació de vulnerabilitat que no poden anar 

a l’escola bressol 

 Projecte Rebost, programa que garanteix un complement alimentari bàsic a les famílies 

que ho necessitin, i que hagin estat derivades pels Serveis Socials municipals 

 Projecte Ajuda’m a créixer, dirigit a mares i infants de 0 a 3 anys, destinat a cobrir 

les necessitats bàsiques d’alimentació i materials per a la primera infància de famílies en 

situació de vulnerabilitat amb infants de 0 a 3 anys 

Tots tres serveis estan gestionats per Càrites en conveni amb l’Ajuntament de Sant Cugat del 

Vallès.  

 

Tal i com s’ha indicat anteriorment, l’accés als recursos es fa per circuits específics i un exemple 

el trobem a les escoles bressol. Són famílies amb condicions familiars i socials òptimes, però que 

no poden pagar la plaça i han d’optar als ajuts a través d’un circuit específic. El mateix passa 

amb famílies que han de recórrer a circuits d’entrada específics per a què els seus fills/es puguin 

accedir a l’oferta de lleure, que és molt àmplia i diversa però té un cost elevat. La  tarifació social 

en aquest sentit intenta garantir el dret d’accés per circuits normalitzats. 

 

En el marc del treball del grup motor que es va crear per treballar els drets de la infància i 

l’adolescència es van identificar algunes de les accions necessàries per garantir la cobertura de 

necessitats i l’exercici dels diferents drets dels infants a Sant Cugat, entre elles les beques 

menjador o ajuts socials entre altres mesures. 

 

Segons les dades disponibles de la memòria de polítiques socials de 2016, 956 infants es van 

beneficiar dels ajuts de menjador i es van atorgar ajuts d’escola bressol a 81 infants.  I el curs 

2016-2017, 90 alumnes van rebre bonificacions d'escola bressol municipal a través de la tarifació 

social segons les dades del servei d’educació. 

 

D'altra banda, es duen a terme diverses mesures per afavorir l'accés d'infants amb necessitats 

educatives especials a les activitats. 

 

 

 

El Taller Triangle n'és un exemple, un taller d'arts plàstiques educació visual on els infants i els i 

les adolescents troben possibilitats d'expressar i materialitzar idees i emocions a través de les 
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arts plàstiques. El curs 2015-2016 hi van participar 5 alumnes amb necessitats educatives 

especials. 

 

En aquesta línia, es promou la integració dels infants amb necessitats especials en les entitats 

d’educació en el lleure a través de mesures organitzades per la Coordinadora d’Entitats 

d’Educació en el Lleure, el Pla Educatiu d’Entorn i els Serveis Socials d’Atenció Primària, com 

són: 

 La reserva de places per a aquest col·lectiu en les entitats d’educació en el lleure de la 

ciutat. 

 El desenvolupament del Projecte d’integració social d’infants i adolescents en entitats del 

lleure. 

 Ajuts a infants i joves en centres d’educació especial per afavorir-ne l’accés a les 

activitats d’estiu de Sant Cugat. 

 

D’altra banda, les dades sobre població amb discapacitat segons grups d'edat ens informen que 

l'any 201419 entre el total de persones amb reconeixement legal de discapacitat en el municipi de 

0 a 15 anys tenien un pes relatiu més elevat que a la resta de la comarca i de Catalunya (de 0 a 

4 anys representaven el 0,76% i de 5 a 15 anys el 4,91%). Sobretot si es comparaven els 

percentatges amb relació a l'entorn més proper (Rubí i Vallès Occidental) i es reduïa la diferència 

si es comparava amb Catalunya.  

 

El Servei d’educació, a través del Pla educatiu d’entorn i Serveis Socials es coordinen per establir 

criteris d'accés a les activitats extraescolars. Es realitzen reunions i sessions de treball per 

informar de la universalització de les activitats extraescolars. És la Comissió d'Atenció a la 

Diversitat (CAD) de cada centre educatiu qui fa la proposta d'alumnat beneficiari. Juntament 

amb l'OMET i l'empresa amb la concessió dels serveis esportius s'assignen les places. Serveis 

Socials és el responsable de fer el seguiment. 

 

Taula 36. Beques destinades a afavorir l’accés d’alumnat a activitats extraescolars 

Curs Quantia becada Nombre de nens i nenes 

becades20 

Curs 2014-2015 18.519,51£ 66 

Curs 2015-2016 13.724,263€ 60 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Memòria d'avaluació d'activitats relatives a la infància i adolescència 

(2014-2016). Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

                                                
19 Font de les dades: Diagnosi social de les persones amb discapacitat en el municipi de Sant Cugat del 

Vallès. Maig 2014. Diputació de Barcelona 
20 Les famílies d’aquests infants han assumit en la majoria dels casos un 10% del cost de l’activitat 
esportiva pertanyent a l’OMET 



 
79 

En l’oferta de recursos, Sant Cugat disposa de dos centres oberts dirigits a infants de 6 a 12 

anys. Aquests serveis formen part de la cartera de recursos dels serveis socials bàsics del 

municipi, i en el marc del PLIA 2014-2016, se'ls ha donat una reorientació cap a un model més 

integrador.  

 

Els centres oberts pretenen donar suport, estimular i potenciar l’estructuració i el 

desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics i 

l’esbarjo, i desenvolupen tasques compensatòries de les deficiències socioeducatives de 

les persones ateses. Les activitats es desenvolupen en diverses àmbits: reforç escolar, 

esports, salut, socialització i dinàmica de grup, expressió artística i jocs, coneixement i 

integració a l’entorn, entre d’altres. Funcionen de dilluns a divendres en horari 

extraescolar. Durant el mes de juliol, el Centre Obert Sant Cugat organitza un Casal d’estiu 

durant els matins i una sortida de colònies de 4 dies. Els Centres oberts permeten treballar, 

des de Serveis Socials, amb infants, joves i les seves famílies amb mancances 

socioeducatives i que necessiten un entorn professional especialitzat per fer-ne el 

seguiment. El Centre Obert Sant Cugat està ubicat al centre i el Centre Obert de Can 

Llobet a La Floresta. El nombre d’infants usuaris dels centres oberts va ser de 89 el curs 

2015-2016.ones usuàries. 

 

Taula 37. Centres Oberts Sant Cugat del Vallès. Curs 2015-2016 

 Curs 2015-2016 

Centre Obert de Sant Cugat 50 infants 

Centre Obert La Floresta 39 infants 

Total 89 infants 

Font de les dades: Memòria polítiques socials. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 2016 

 

 

El Centre Obert de La Floresta s’adreça a infants de 6 a 12 anys amb un perfil mixt, ja que alguns 

són casos en seguiment per part de serveis socials i altres no. Generalment es relacionen per 

franges d’edat amb les quals comparteixen interessos (6-8 anys, 10-12 anys,...). Hi van infants 

majoritàriament de l’escola de La Floresta, tot i que també infants d’altres barris: Sant Cugat nucli, 

Les Planes i Mira-sol. Els infants i adolescents que hi van, doncs, són de diferents barris de la 

ciutat i es relacionen i interactuen. No obstant, fora de l’escola o del Centre Obert queden més 

amb els infants del seu barri, degut als problemes de mobilitat i d’accés d’alguns barris de Sant 

Cugat com La Floresta. 
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5.3.2 La cohesió social entre els adolescents (12-18) 
 

Tot i que l’oferta d’activitats és molt àmplia, la distribució dels recursos és desigual en l’àmbit 

territorial en funció dels barris, tots ells amb diferents trets, dinàmiques territorials i organització.  

 

Per exemple, agents consultats assenyalen que La Floresta té un dèficit de recursos, 

especialment amb una manca d’oferta per a joves que ja s’està abordant. Accedir als recursos 

ubicats en altres zones de la ciutat requereix desplaçament, amb les dificultats relacionades amb 

els dèficits en la mobilitat amb transport públic. Tot i això es destaca que s’ha començat a 

autoorganitzar un Consell de joves de La Floresta, al qual l’Ajuntament s’ha compromès a 

donar suport i el barri s’està mobilitzant des de fa un temps per obrir un espai per a joves de 13 

a 18 anys.  

 

Els circuits per a què alguns col·lectius accedeixin a recursos són tancats i precisament el 

col·lectiu de joves de 16 a 18 anys és un dels que es veuen afectats per aquesta situació. 

Manquen recursos per a aquesta franja d’edat i és que en alguns casos, com per exemple en el 

de joves estrangers, no es poden garantir itineraris normalitzats que englobin un perfil més 

heterogeni de joves. 

 

Les relacions i la gestió de les emocions 

 

Des de l’àmbit tècnic és valora que caldria una major visió de fons en les polítiques municipals. 

La intervenció sovint es centra més en els símptomes, en allò que es veu, que no pas en analitzar 

el problema de fons. Per sota i com a arrels de problemes de conductes, relacions abusives, etc. 

en infants i joves hi ha dificultat de gestió de les emocions des de petits i malestar de fons a partir 

de l’adolescència. Els i les adolescents i joves tenen grans dificultats de coneixement d’un mateix 

i de les relacions amb els altres. No analitzar els problemes de fons porta a minimitzar i 

normalitzar les conductes (relacionades amb l’assetjament, les relacions entre iguals, el 

malestar....). 

 

El Pla de dinamització educativa ofereix un seguit de propostes per incidir en els aspectes 

relacionals entre iguals, com tallers sobre violència masclista, de prevenció de violència de 

gènere, d’assetjament, prevenció de riscos psicosocials, de coeducació i coresponsabilitat, etc.  

Així, durant el curs 2015-2016 en el marc del Pla s’han realitzat més de 480 tallers de prevenció 

i educació en valors que han arribat a 11.000 alumnes.21 També inclou una oferta específica per 

treballar l’ús de xarxes socials, per exemple un taller de conductes de risc en xarxes socials o 

consells de seguretat per una internet segura.  

 

                                                
21 Font de les dades: Memòria de polítiques socials 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 
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El Pla també ofereix activitats relacionades amb el treball de valors en la convivència, 

dirigides a alumnat d’ESO i Batxillerat. Aquests es centren en temàtiques com la diferència entre 

persones, les relacions igualitàries, la distribució de funcions a la llar, etc. En aquest sentit, des 

del Servei de Ciutadania durant el període 2013-16 es van articular diverses activitats sorgides 

de la Taula Tècnica d'Igualtat i en el marc del II Pla d’Igualtat de Sant Cugat. Aquestes activitats 

permeten reflexionar entorn els estereotips sexistes i poder construir internament un model 

igualitari i desenvolupar conductes i habilitats que els permetin resoldre els conflictes de manera 

assertiva: 

 

Els valors de la convivència. Relacions Igualitàries. 

“Investigant els contes·”, 

Activitat adreçada a alumnat de 1r i 2n de primària 

“Quin ofici puc fer jo?” Adreçada a alumnat de 3r i 4t de primària 

Els valors de la convivència. Relacions 

Igualitàries.“Com se suposa que haig de ser? 

Adreçada a alumnat de 5è i 6è 

 

“Qui fa què?” Sobre el repartiment de les tasques a la llar 

 

A més, pel que fa a la vessant comunicativa, s'adapta la informació que es difon a través de 

diferents mitjans municipals dels diferents materials sobre relacions igualitàries a infants i joves. 

 

També es duen a terme accions de sensibilització participativa contra la violència de gènere 

destinada a la població jove i es realitzen diversos tallers a escoles, instituts i centres cívics sobre 

la resolució no violenta de conflictes. 

 

Tanmateix, val la pena destacar que tant el Consell d’Infants  com el Consell de Joves 13-16 

de Sant Cugat durant el curs 2016-2017, un dels objectius sobre el qual va treballar va ser sobre 

l'assetjament escolar.  

 

Pel que fa a la coordinació en les actuacions de diferents agents, s’han creat algunes estructures, 

per exemple, la Comissió contra la violència domèstica. Treballa per eradicar els 

maltractaments familiars i la violència masclista de Sant Cugat del Vallès des de l'any 2001. 

L'objectiu de la xarxa – formada pels recursos especialitzats en salut, benestar, dones, educació, 

jurídic, cossos de seguretat, etc. - és proporcionar una atenció integral a les dones i infants que 

pateixen algun tipus de violència familiar. Aquest treball es centra en quatre eixos: la prevenció, 

la detecció, l'atenció i la recuperació de les víctimes. 
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5.3.3 La cohesió social entre els joves (18-30) 
 

Sant Cugat compta amb diferents elements d’oportunitat per tal d’avançar cap a una ciutat més 

inclusiva. Un d’aquests elements és el nombre elevat de recursos i serveis, l’àmplia oferta i 

possibilitats d’activitats. A més a Sant Cugat hi ha una població molt activa i participativa. Hi ha 

moltes entitats i col·lectius organitzats i es percep molta predisposició a col·laborar. Aquestes 

entitats (culturals, socials, etc.) reben suport per part de l’Ajuntament però es troba a faltar que 

aquest s’alineï, manca criteri per seguir una estratègia conjunta i compartida amb visió 

estratègica global. 

 

Es percep que la població està satisfeta amb la ciutat. Es tracta d’una ciutat afable, segura, amb 

sensació de tranquil·litat vital, i es valoren positivament els serveis existents. Així ho manifesten 

per exemple les persones que ja porten vivint a Sant Cugat tres mesos i participen a les sessions 

d’acollida que organitza l’Ajuntament. 

 

Des de l’àmbit, sí que preocupa, però, que hi ha percentatges petits de població amb necessitats 

específiques que no es prioritzen, com per exemple els joves de 16 a 18 que estan fora dels 

circuits formals. En el cas del jovent estranger d’aquesta franja d’edat, l’acollida lingüística per 

exemple no està planificada i no es fa un bon seguiment. No s’ha establert cap protocol per a 

què el jove acrediti el nivell necessari d’assoliment de competències lingüístiques i garantir el seu 

assoliment de continguts acadèmics quan finalitzi l’ESO. Per atendre aquesta necessitat, des de 

l’Ajuntament s’ha proposat als instituts fer un espai informal de conversa dins horari lectiu però 

fins ara no ha estat possible per una qüestió de competències l’institut. Algun centre té un referent 

d’acollida i ja fa temps que el que succeeix és que si des de l’Ajuntament s’ofereix algun servei 

d’acollida ha de ser de manera informal i es creen grups de tarda amb voluntaris.  

 

De la mateixa manera els cursos bàsics que s’ofereixen a Sant Cugat són insuficients per donar 

resposta a les necessitats específiques de determinats col·lectius. Per exemple, a l’Escola 

d’Adults es realitzen cursos avançats però manquen cursos d’alfabetització, i el Servei Local de 

Català de Sant Cugat és l’únic de tot Catalunya amb oferta de cursos intensius però, en canvi, 

de cursos bàsics l’oferta és molt limitada. Tot i això, des d’alguns serveis com el Servei 

d’Ocupació Municipal s’està treballant per complementar la seva oferta i donar sortides a 

col·lectius amb necessitats bàsiques.22 

  

                                                
22 Veure Eix Emancipar-se a Sant Cugat 
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5.4. Els usos del lleure a Sant Cugat 
 

L’oci, el lleure i l’esport configuren àmbits importants en la vida dels infants i joves, no tan sols 

perquè representen els seus espais de gaudi en el temps lliure sinó perquè son vehicles 

importants pel seu desenvolupament i aprenentatge.  

 

L’oferta esportiva, cultural i de lleure és en general molt ben valorada per les famílies amb 

infants menors de 12 anys enquestades. Els que la troben insuficient assenyalen principalment 

la necessitat de més activitats en família (cinema, sortides a la natura, etc.). 

 

Gràfic 29. Valoració de l'oferta esportiva, cultural i de lleure entre les famílies amb  
infants menors de 12 anys 

 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a famílies amb infants menors de 12 anys. 

 Diagnòstic 0-30, 2017 

En canvi, entre els i les adolescents aquesta percepció positiva es dilueix entre els que afirmen 

desconèixer l’oferta i els que consideren que l’oferta no s’ajusta a les seves necessitats.  

 

Gràfic 30. Valoració de l'oferta d'activitats entre els i les adolescents 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 
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Entre els i les joves majors d’edat, s’observa com els més crítics amb l’oferta existent són els 

joves d’entre 22 a 25 anys. 

 

Gràfic 31. Valoració de l'oferta d'activitats per part de joves majors d'edat 

 

Elaboració pròpia, Font de les dades, Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

La majoria dels joves consultats, un 82%, assenyala que realitza aquestes activitats a la ciutat, i 

entre les activitats que troben a faltar destaquen concerts i espectacles, més activitats esportives 

al marge dels clubs, i també activitats de teatre, arts o fotografia, entre d’altres. 

 

5.4.1 L’esport a Sant Cugat 

 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat on l’activitat esportiva és molt present i es canalitza a través 

d’una àmplia xarxa d’equipaments i instal·lacions esportives. Destaca de manera especial la 

presència de camps de futbol, pistes poliesportives, pistes de petanca, mobiliari urbà per la 

pràctica esportiva a l’espai públic i algun equipament més singular, com ara les hípiques o el golf. 

 

El teixit associatiu esportiu està format per 134 entitats, i la promoció i la gestió de l’esport a la 

ciutat es canalitza des de l’Oficina Municipal d’Esport per a Tothom (OMET). 
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L'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom de Sant Cugat del Vallès depèn de l'Àrea 

d'Esports de l'Ajuntament. Va néixer fa més de 30 anys amb l'objectiu de cobrir les 

necessitats d'activitats físiques i recreatives de la ciutat. L'OMET gestiona la tasca 

d'atenció al públic, des de l'administració fins el desenvolupament tècnic d'activitats, 

serveis i programes. Aquests programes i serveis d'activitat física estan adreçats a tota 

la població: 

 Esport Escolar: des dels 2 als 16 anys 

 Activitat física per a adults: a partir dels 16 anys 

 Cursos Monogràfics: a partir dels 16 anys 

 Activitats Esportives d'Estiu, Nadal i Pasqua: per a infants i joves 

 Recolzament a les Entitats Esportives 

 Activitats físiques per a joves i dinamització d'espais esportius 

 
 
5.4.1.1 L’esport a la  Infància (3-12) 
 

Les visions aportades pels agents consultats coincideixen a destacar que l’oferta esportiva 

adreçada a la infància s’ha potenciat molt i s’ha mantingut al llarg dels darrers anys, fet que ha 

permès consolidar la pràctica esportiva en aquesta franja d’edat.  

 

A Sant Cugat, Ciutat Europea de l’Esport l’any 2018, molts infants fan activitats extraescolars 

esportives. El programa d’Esport en edat escolar es fa fora de l’horari lectiu i està adreçat a 

infants i joves de 2 a 16 anys, amb activitats competitives i no competitives per tal d’assolir una 

correcta pràctica esportiva. Es tracta d’activitats que es fan als mateixos centres d'ensenyament 

públics o als centres oberts, generalment a les tardes, en acabar l'horari lectiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activitats sense competició 
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Grup 2 anys  L'objectiu principal és la descoberta de la pròpia identitat a partir del 
treball de les qualitats motrius, cognitives i socioafectives. 

Psicomotricitat (P3 i P4)  
 

Possibilitat d'experimentar amb el propi cos mitjançant activitats físiques 
dirigides a millorar el desenvolupament motriu cognitiu, el coneixement 
del propi cos i l'entorn. 

Iniciació Esportiva (P5 i 1r)  
 

L'objectiu és donar una base esportiva, àmplia i genèrica a tots aquells 
nens i nenes que vulguin iniciar-se en el món esportiu. 

Multiesport (2n)  Donar a conèixer la tècnica i les normes bàsiques dels esports que 
s'ofereixen per poder realitzar trobades. Hi haurà esports individuals (hip-
hop, tennis taula i atletisme) i esports col·lectius (bàsquet, handbol i 
voleibol). 

Hip-Hop (de 2n a 6è)  Els participants hauran d’interpretar diferents coreografies amb un grau 
de dificultat creixent a partir de classes dirigides 

Gimnàstica Rítmica (de 1r a 
6è)  

L’objectiu principal és donar a conèixer aquesta disciplina esportiva amb 
què les nenes desenvoluparan la coordinació, l’expressió corporal, el 
sentit de l’oïda... S’hi introdueixen aparells propis de la gimnàstica (pilota, 
corda, cèrcol, cinta i maces). 

Ciclisme  

(de P4 a 2n d'ESO)  

Hi ha 3 grups d’activitat: aprenentatge, iniciació i perfeccionament. Des 
d’aprendre anar amb bicicleta sobre dues rodes fins a buscar el domini 
de les habilitats bàsiques del ciclisme, coneixement de la mecànica de la 
bicicleta i sortides rurals i urbanes i curta i llarga durada, segons el nivell. 

Karate (de 1r a 6è) El karate és un art marcial que ha esdevingut esport i manté l'essència 
de la metodologia tradicional que respon a la definició literal de "karate-
do" ("el camí de la mà buida"). El sensei guiarà a l'alumne en el seu 
aprenentatge de l'activitat i poder anar progressant i superant els 
exàmens de cinturó. 

Trail Running (iniciació de 2n 
a 6è) perfeccionament de 5è 
de primària a 4t d'ESO) 

L'activitat consisteix a practicar el running per la muntanya en grups 
reduïts i sota la supervisió d'un entrenador. En ella, els infants 
aprendran els aspectes més importants de les curses de muntanya, del 
coneixement i respecte del medi natural, així com diferents mètodes 
d'orientació i d'utilitat a la muntanya. 

Activitats amb competició 

 

Els Jocs Esportius Escolars (JEE) és un programa que estableix la Direcció General de l'Esport 

de la Generalitat de Catalunya. S’adreça a tots els nens i nenes de 3r a 6è de primària que vulguin 

aprendre i practicar un esport de competició amb un objectiu merament formatiu. Les edats 

s'estructuren en categories, que estan relacionades amb els cicles educatius. 

 

 

 

ESPORTS D'EQUIP 
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Bàsquet, handbol, voleibol i futbol sala  

(de 3r a 6è)  

 

Es desenvolupen amb la col·laboració de les 
entitats del municipi, on els nens i les nenes tindran 
l’oportunitat d’aprendre la tècnica, la tàctica bàsica 
i específica de l’esport triat. És la competició que 
complementa la pràctica esportiva que es fa a 
l’escola entre setmana i en horari no lectiu. Es fa 
una competició els dissabtes al matí i es juga amb 
equips d’altres escoles del municipi o de la 
comarca.  
Aquesta activitat ha d’integrar el compromís dels 
pares i les mares a l’hora de respectar el calendari 
de la competició i l’assistència als partits, per 
garantir la pràctica de la resta d’alumnat. 

ESPORTS INDIVIDUALS 
 
Atletisme (de 3r a 6è) 

 

L’objectiu de l’activitat és conèixer i aprendre les 

tècniques bàsiques de la carrera, el salt i els 

llançaments a partir de formes jugades i 

complementar l’activitat amb la participació en 

competicions escolars de manera puntual. 

 

Escacs (de 1r a 6è)  

 

Aprenentatge dels moviments de les peces i de les 
estratègies bàsiques. 

 

Tennis Taula (de 3r a 6è)  

 

Aprenentatge de les tècniques i els cops bàsics 
del tennis de taula. Hi ha la possibilitat de 
participar en jornades individuals i per equips. 
 

 

La majoria de les famílies d’infants menors de 12 anys enquestades assenyalen que l’oferta 

esportiva és suficient. Tot i això, aquells que indiquen que caldria millorar-la apunten la necessitat 

que hi hagi més activitats esportives que puguin fer conjuntament pares i fills, activitats no 

competitives i millores d’equipaments com ara piscines o skateparks. També assenyalen la 

necessitat d’establir preus més assequibles. 

 

Esport inclusiu 

 

L’oferta de l’OMET inclou mesures per fomentar l’esport inclusiu i es contracten monitors de 

suport perquè els infants amb discapacitat puguin participar de manera normalitzada a les 

activitats d’esport escolar que es realitzen de manera continuada durant tot el curs. També durant 

l’època de vacances escolars de Nadal i Setmana Santa, així com a casals i campus d’estiu, es 

contracten monitors de suport perquè els infants amb discapacitat puguin participar de manera 

normalitzada. 

 

Es reserva un nombre de places per facilitar l'accés a les activitats esportives a infants amb 

necessitats especials: un màxim de dues places per activitat que tingui cobert el mínim 

d'inscripcions necessari per dur-la a terme. Els centres escolars i Serveis Socials detecten les 

situacions dels infants amb necessitats especials i les deriven a l'OMET.  

També cal destacar l’oferta que es realitza a traves del Pla de dinamització educativa (Fem 
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Esport), amb activitats com psicomotricitat, atletisme i natació (amb oferta d’activitats de natació 

per a persones amb discapacitat), visites a instal·lacions esportives i l’organització 

d’esdeveniments. Els esdeveniments inclouen la cursa d’orientació, el Cros ciutat de Sant Cugat, 

que inclou la categoria Special Cros per a persones amb discapacitat intel·lectual sense límit 

d’edat, o la trobada de jocs cooperatius.  

 

A la ciutat també es promou l’atletisme inclusiu a través del Club Muntanyenc Sant Cugat CMSC), 

que impulsa un projecte d’esport inclusiu per garantir que persones i infants, amb suport 

puntual o intermitent, puguin desenvolupar l'activitat. A més a més, hi ha les activitats 

organitzades per l’Associació pro persones amb discapacitats físiques i psíquiques de Sant 

Cugat del Vallès i les que organitza la Fundación Deportiva Adaptada Federica Cerdà. 

 

Els Jocs StQLímpics són un altre exemple d’activitat esportiva que es realitza per promoure 

l’esport entre les persones amb discapacitat intel·lectual i per sensibilitzar a la ciutadania. 

S’adreça a persones amb discapacitat intel·lectual que treballen a centres ocupacionals i als 

centres especials de treball de Sant Cugat, a les seves famílies i a la població en general.  

 

Pel que fa a les ajudes, l’Ajuntament articula polítiques de bonificacions per garantir l’accés a 

l’activitat esportiva: 

 

 Des de Serveis Socials es poden becar activitats esportives a famílies que estan en 

seguiment i amb el suport d’un pla de treball de millora. 

 La tarifació social per apropar l'accés a les activitats esportives a les famílies amb 

menys ingressos, aplicant una sèrie de descomptes als preus públics. Aquests 

descomptes s'apliquen a les activitats esportives regulars organitzades per l'OMET 

en horari extraescolar. 

 A través de les escoles (ja sigui des de les AMPA o través del professorat), quan es 

detecta que un alumne té dificultats per accedir a l’oferta esportiva, es proposa al 

Servei d’Esports i se l’integra en un grup complet sense que això suposi un sobrecost 

per la resta. 

 
5.4.1.2 L’esport a l’adolescència (12-18) 
 

La pràctica esportiva entre els i les adolescents és un aspecte que evoluciona amb el pas del 

anys, una evolució que es manifesta amb diferents intensitats entre setmana i en cap de setmana. 

En el gràfic següent s’observa aquesta evolució de la pràctica esportiva entre els i les joves a les 

diferents franges d’edat. 

 

 

Gràfic 32. Evolució de la pràctica esportiva entre els i les joves 



 
89 

 

 Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta als joves de 12 a 30 anys Diagnòstic 0-30, 2017 

 

Des de fa quatre anys s’ha anat avançant en la promoció de la pràctica esportiva entre els i 

les adolescents. Fa uns anys es va detectar23 que la pràctica esportiva estava menys estesa 

entre els i les adolescents que entre els infants, i es va constatar que hi havia un trencament en 

el pas de l’educació primària a la secundària, un moment de dificultat en la continuïtat de la 

pràctica esportiva. A partir d’aquesta idea es va fer un estudi sobre els hàbits esportius dels 

adolescents per aprofundir en el coneixement de la situació. L’estudi va constatar que a la 

secundària no es produeix una davallada de la pràctica esportiva tan gran com es percebia, però 

sí que disminueix amb relació al període d’educació primària. Els motius que s’apunten són: 

 L’excés de responsabilitats a partir dels 12 anys. Els adolescents tenen més deures i 

obligacions i el lleure en molts casos passa a un segon terme. 

 Les famílies dels nois i noies que practiquen esport federat a l’etapa de primària no 

qüestionen continuar pagant per fer aquesta activitat durant l’etapa de l’educació secundària. 

En canvi, a les famílies que no han entrat dins d’aquest circuit a la primària els costa més 

assumir la necessitat de pagar per fer esport a l’etapa de secundària.  

 La jornada intensiva als instituts fa que vagin a dinar a casa i, en molts casos, els joves ja no 

tornen a l’institut a fer cap activitat de tarda. A partir dels 14-15 anys molts joves deixen de 

fer extraescolars i prefereixen quedar-se a casa o quedar amb els amics. 

En aquest context, s’han impulsat diverses actuacions per donar continuïtat a la pràctica 

esportiva escolar als instituts i centres de secundària. Des del Servei d’Esports s’està treballant 

per conscienciar els adolescents que continuïn fent activitat esportiva a través dels instituts. 

Aquesta oferta esportiva a l’institut l’ofereix l’associació esportiva de cada centre, que és qui 

organitza les activitats extraescolars en coordinació amb el professor de l’institut referent del Pla 

Català de l’Esport i amb el Servei d’Esports municipal. Des de l’àmbit tècnic s’assenyala que, 

                                                
23 Pla local de joventut de Sant Cugat 2014-2016 
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perquè la iniciativa tingui èxit, cal que el professorat referent també tingui el suport de la resta de 

l’equip de l’institut. Fins ara, l’Ajuntament ha tingut dificultats per poder signar els convenis amb 

cadascun dels centres, i és a partir d’aquesta signatura dels convenis que es poden definir pautes 

clares de treball amb els instituts. Com a repte de treball futur es planteja la necessitat d’anar 

eixamplant la línia de treball amb els centres, atès que fins ara només es treballa amb centres 

públics, però la realitat escolar de Sant Cugat24 és que hi ha més alumnes als instituts concertats 

o privats que no pas als centres públics. 

A banda de l’esport federat o extraescolar, el Servei d’Esports es coordina amb el Servei de 

Joventut per organitzar activitats esportives puntuals obertes, com ara tornejos esportius, que 

tenen una bona acollida entre el jovent. Entre d’altres, s’organitza el torneig de Setmana Santa i 

altres ja establerts que es realitzen en altres dates.  

Els tècnics consultats valoren que cal donar continuïtat a aquest tipus d’activitats al llarg de l’any 

perquè ofereixen una alternativa a l’oferta federada de la ciutat. Una de les dificultats identificades 

per tirar endavant aquestes iniciatives és que fins al darrer moment no es té la certesa de que hi 

haurà prou inscripcions per fer-ho viable perquè els joves s’inscriuen molt a darrera hora. 

 

L’augment de la població en aquestes franges d’edat s’ha traslladat també a la pràctica esportiva. 

La gran aposta que Sant Cugat ha fet tradicionalment per l’esport infantil ha provocat que l’hàbit 

de la pràctica esportiva estigui molt consolidat entre la població, i que ara hi hagi una forta 

demanda en edats més grans. Aquesta pressió es dóna en tots els àmbits. Els agents consultats 

coincideixen que les instal·lacions han quedat saturades i caldria començar a planificar què 

caldrà fer quant aquest gruix d’adolescents que representen un important sector de la població 

es faci gran i passin a ser joves que amb necessitat d’aquests i altres serveis. 

Els joves consultats coincideixen a assenyalar que a Sant Cugat es promou molt la pràctica 

esportiva. Es valora positivament el fet que l’oferta estigui distribuïda per diversos pavellons 

segons les modalitats d’esport. La Guinardera, possiblement perquè queda més apartat d’altres 

zones de la ciutat, és poc coneguda entre els joves i es podria potenciar més. 

 

També valora positivament que des dels instituts es promogui l’esport i indiquen que les activitats 

extraescolars esportives afavoreixen que els joves es coneguin i es barregin. Entre les noies 

també es practica força esport, sobretot vòlei, i/o  gimnàs.  

 

Coincideixen força, però, que partir de 1r d’ESO l’oferta esportiva és federada i troben a faltar 

que la ciutat també ofereixi la possibilitat de fer esport que no sigui de competició.  

 

Esport femení 

 

                                                
24 Veure dades de matriculació a secundària Eix aprendre a Sant Cugat  
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Arran de l'estudi realitzat sobre els hàbits esportius dels adolescents, es va poder copsar que 

amb el pas de la primària a la secundària es genera una diferència de la pràctica esportiva del 

27% entre els nois i les noies. Mentre que a 6è de primària la pràctica esportiva és la mateixa 

entre nens i nenes, a l’etapa de secundària el 66% de noies practica esport mentre que en el cas 

dels nois aquesta xifra s’eleva fins el 93%.  

Si bé és es va constatar que la pràctica esportiva estava menys estesa entre les noies, 

actualment els tècnics matisen que existeix un biaix en les dades disponibles. És cert que en els 

equipaments municipals hi ha menys noies que nois; però cal tenir en compte que en altres 

instal·lacions, com ara l’Eurofitness o espais privats de dansa o activitats pseudoesportives, hi 

ha més noies que nois.  

Des de l'Ajuntament, a més de l'estudi realitzat sobre els hàbits dels adolescents en la pràctica 

de l'esport, es disposa d'altres eines on es preveu la promoció de l'esport femení: el Pla 

estratègic de l'Esport a Sant Cugat (aprovat per Ple l'any 2016), en el marc del qual s'impulsen 

diverses activitats com el Cros de la ciutat o el Torneig nocturn de futbol 7 mixt; i el II Pla d'Igualtat 

de gènere (2013-2016) que ha previst actuacions per promoure l'esport femení a la ciutat. 

 

El Consell Escolar Municipal és un espai on també s'ha debatut sobre la continuïtat de l'esport 

femení en l'adolescència i on s'ha identificat la necessitat de vetllar per oferir activitats 

extraescolars esportives on es promogui la participació de les noies. 

 

En aquest context, doncs, s’estan promovent activitats de foment de l’esport femení i l’oferta es 

va adaptant a les necessitats que es detecten. Des del Servei d'Esports, per exemple, es 

programen diverses actuacions, com ara la xerrada d'inici de curs 2016-2017, per donar a 

conèixer els beneficis de la pràctica esportiva i evitar que una de cada quatre noies deixin la 

pràctica esportiva amb el pas de 6è de primària a 1r d'ESO.  

 

 

5.4.1.3 L’esport  entre els joves (18-30) 
 

Les entitats consultades assenyalen que a Sant Cugat hi ha molta oferta esportiva i de lleure i 

esportiva adreçada a la franja de 6 a 18 anys. Entre setmana hi ha nombroses activitats 

extraescolars i els caps de setmana s’organitzen molts partits. També s’indica que l’oferta per 

públic familiar és molt potent i que els caps de setmana hi ha moltes opcions d’activitats. 

 

La major part de l’activitat esportiva per a joves, però, és federada a través de clubs i no tothom 

hi pot accedir per l’elevat preu de les quotes, malgrat que existeixen línies d’ajut de l’Ajuntament 

i les entitats. 

 

Algunes entitats també assenyalen que un dels problemes importants és que els clubs ocupen 

tots els horaris de les instal·lacions esportives pels seus entrenaments i activitats. Tots els equips 
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independentment del nivell que tenen demanen el màxim d’hores d’entrenament, que per a ells 

no té cost, i això fa que altres persones no puguin fer servir aquest espais.  

 

Des del Servei d’Esports es va plantejar la possibilitat d’organitzar lligues a pavellons municipals 

en horaris de menys ocupació (per exemple, la franja de 22.00 a 24.00 hores) però no va ser 

viable, ja que les entitats esportives van acabar absorbint aquestes franges horàries, també per 

la gran demanda que tenen. 

 

Algunes entitats esportives, tot i que es beneficien d’aquesta cessió d’espais, mantenen quotes 

molt altes pels associats, per la qual cosa es considera un greuge comparatiu pels joves amb 

menys recursos que no poden o volen federar-se i que, tot i així, sí que voldrien utilitzar les 

instal·lacions públiques. En aquest sentit, continua havent dificultats per donar resposta a la 

demanda i les necessitats dels nois i noies que volen fer esport sense estar federats.  

 

En resum, pels agents consultats la pràctica esportiva a la infància està arrelada, entre els i les 

adolescents es va eixamplant i s’amplia l’oferta, però en canvi a la franja jove de més de 18 anys 

es va tard a planificar una resposta. 

 

Esport a l’aire lliure 

 

Sant Cugat disposa d'una àmplia xarxa d'equipaments urbans que promou la pràctica esportiva 

d'infants i joves. En general, es valora molt positivament que Sant Cugat compti amb molts parcs 

amb elements per fer exercici físic (amb barres, etc.), ja que atrauen al jovent. 

Els equipaments públics per a la pràctica esportiva en els parcs i places25 de Sant Cugat i la seva 

ubicació concreta són: 

                                                
25 Font: Document PLIA, 2013. 

Lloc Núm. Instal·lació 

Parc de la Pollancreda 2 Porteries de futbol sala - Pista sencera 

Corts Catalanes 
  
  
  
  
  

2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 

2 Cistelles de mini-bàsquet independents 

1 Half pipe 

1 Barana amb pendent 

1 Bancada 

1 Barres paral·leles 

Parc Pollancreda i rambla Celler 3 Elements tonificació DIR 

Antic escorxador 2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 

Plaça St Francesc 1 Taula tennis taula 

C/ Francesc Macià - C/ Abat Armengol 
(plaça central) 

1 Taula tennis taula 

Coll Favà 1 Cistella de bàsquet 

Plaça de la Creu de Coll Favà  1 Cistella de minibàsquet 

Parc Central 2 Cistelles de mini-bàsquet 
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Tot i que la majoria d’aquests equipaments són cistelles de bàsquet, porteries de futbol i taules 

de tenis taula, es valora que altres instal·lacions com ara els skateparks han millorat les 

infraestructures d’ús lliure per a la pràctica esportiva i són més accessibles. Properament el 

Servei de Joventut col·laborarà en la difusió d’un recull amb relació a la ubicació dels diferents 

espais de la ciutat per a la pràctica de l’esport a l’aire lliure.  

 

 

Pel que fa a la dinamització esportiva d’aquests espais, des del Servei d'Esports també es 

programen activitats per a infants i adolescents en parcs i zones verdes de la ciutat. En 

aquest sentit, entre setembre de 2015 i juliol de 2016 es van programar 161 activitats esportives 

de les quals el 16,1% van ser a l'espai públic. Hi ha col·lectius que fan un ús intensiu d’aquests 

espais a l’aire lliure: hi van amb la família, porten menjar i beguda, i s’hi passen tot el dia. 

 

Malgrat que existeixen aquestes pistes d’accés lliure, s’assenyala que hi continua havent joves 

que salten i entren als patis de les escoles fora de l’horari lectiu. Si bé és cert que els patis dels 

centres educatius no estan aprofitats en tot el seu potencial d’horari d’ús, s’assenyalen algunes 

dificultats per poder aprofitar-los millor. Aquestes dificultats deriven principalment del fet que 

depenen de la direcció dels centres, i tenen a veure amb la seguretat i la neteja, entre d’altres 

5.4.2 La cultura a Sant Cugat 

C/ Rodoreda - C/Farrés 
  

1 Cistella de bàsquet 

1 Porteria futbol sala 

Parc Central 2 Elements tonificació DIR 

Interior parc 1 Taula tennis taula 

   

Turó de Can Mates 2 Porteries de futbol sala 

C/Josep Irla - Ctra Vallvidrera 4 Cistelles de minibàsquet 

Mira-Sol 2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 

C/ Mallorca-Psg Roser 2 Porteries de futbol sala - Pista sencera 

Mas-Gener 1 Taula de tennis taula 

C/ Granada s/n (davant pista f.sala)     

Jardins Ramon Barnils 
  
  

1 Taula de tennis taula 

1 Cistella de bàsquet independent 

1 Cistella de mini-bàsquet independent 

C/ Víctor Català 2 Porteries de futbol sala - Pista sencera 

Pista tancada per valles 2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 

C/ del Bages (Can Barata) 2 Porteries de futbol sala - Pista sencera 

Pista tancada per reixa 2 Cistelles de bàsquet - Pista sencera 

Parc de volpelleres  1 Circuit de cros 

Mira-sol  1 Pista d’skate amb elements de skate urbà 

Parc Salvador Espriu 1 Bici Parc de Trial 

Les Planes 1 Pista de skate 
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Sant Cugat compta amb una Xarxa de Centres Culturals Polivalents, format per un conjunt de 

vuit equipaments municipals, repartits per tot el territori urbà, la finalitat dels quals és ser espais 

de referència en cultura de proximitat. 

 

L’Ajuntament ha delimitat tres eixos comuns a partir dels serveis més demandats per la 

ciutadania: la cessió pública d’espais, el suport a les entitats i l’impuls a la creativitat. Cada centre 

manté la seva singularitat en funció de les inquietuds i de les demandes dels habitants de cada 

barri. 

En aquests equipaments culturals es desenvolupen diferents activitats de suport o promoció de 

la cultura a través de cinc línies de treball: 

 Programa formatiu trimestral de cursos i tallers 

 Programació cultural estable i espectacles de petit format 

 Cessió pública d’espais i recursos per a activitats 

 Allotjament d’entitats i associacions culturals 

 Dinamització de la cultura popular i tradicional 

 

5.4.2.1 La cultura a la petita infància i infància (0-12) 
 

Els agents consultats valoren que l’oferta cultural de la ciutat és àmplia, variada i accessible fins 

als 12 anys. Existeixen molts programes, oferta i descomptes per a famílies. Hi ha qui fins i tot 

considera que aquesta oferta és excessiva i genera una certa saturació d’activitats.  

Fa uns anys es detectava que l’oferta estava sobretot concentrada a la zona centre però això ha 

anat canviant. Es promou l'equilibri territorial de les activitats que s'organitzen i es descentralitza 

l'oferta per donar cobertura tant al centre de Sant Cugat com als diferents barris. S’han visibilitzat 

més els centres socioculturals de districte i això ha ajudat a que la gent d’uns barris i altres es 

mogui per l’interès de les activitats que es programen i no tant per la proximitat de la seva llar. 

En el marc de la programació cultural d'estiu, per exemple, “Sant Cugat al descobert”, es 

programen activitats descentralitzades. No obstant, encara es pot continuar treballant en aquesta 

descentralització. 

 

L’oferta familiar per gaudir amb els infants es vehicula a través de tallers i es centralitza la 

programació en l’agenda d’activitats familiars i infantils.  
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Aquesta oferta es centralitza principalment en la Programació́ cultural familiar Uaal·la, 

plataforma de difusió́ de tota l’activitat cultural i de lleure dirigida a les famílies. Uaal·la és un 

recull d'activitats lúdiques per gaudir en família, especialment dirigides als nens i les nenes de 0 

a 12 anys i a les seves famílies: titelles, clown, dansa, espectacles musicals, concerts, circ, 

cinema, tallers, exposicions, espectacles d’animació, etc. D’aquesta programació́ destaca el 

Festival de música Petits Camaleons específic per a nens i nenes menors de 12 anys on ells 

són els protagonistes.  

Els tècnics consultats assenyalen que un dels principals reptes de futur serà donar continuïtat a 

l’oferta cultural a la franja adolescent ja que, novament, com passa amb l’esport, s’ha creat una 

gran oferta de recursos i propostes que ha de tenir continuïtat a mesura que els infants es facin 

grans. 

 
5.4.2.2 La cultura a l’adolescència 
 

L’interès per les activitats culturals entre els joves augmenta amb l’edat, tal i com s’observa al 

gràfic següent a partir de les dades de l’enquesta realitzada a joves de 12 a 30 anys. A mesura 

que es fan grans identifiquen l’activitat cultural com una de les seves principals ocupacions en el 

temps de lleure, especialment els caps de setmana.  

 

Gràfic 33. Consum o participació d'activitats culturals 

 
Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta als joves de 12 a 30 anys Diagnòstic 0-30, 2017 

 

El principal repte per generar una oferta cultural per la població de 13 a 18 anys és que aquesta 

franja d’edat és la gran desconeguda pels serveis municipals relacionats amb aquest àmbit. En 

aquest sentit, els tècnics troben dificultats per generar activitats del seu interès i, quan programen 

activitats, els joves no responen, fins i tot quan ells mateixos participen en l’organització d’alguna 

activitat. Els i les adolescents es mouen per l’espontaneïtat del moment, per la qual cosa la seva 
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acció esdevé imprevisible. A més, cal tenir en compte que, en general, els i les joves adolescents 

es caracteritzen per rebutjar o allunyar-se d’allò que siguin activitats promogudes per la institució. 

Aquest fet dificulta poder planificar quelcom que tingui acceptació. Des de l’àmbit tècnic es valora 

que cal una aposta política i més recursos si es vol abordar aquest tema de manera efectiva. La 

incertesa de la resposta dels nois i noies en les convocatòries fa que calgui buscar diferents 

estratègies i certa flexibilitat per tal de connectar amb el seus interessos si es vol tenir una major 

incidència en la seva participació. Un exemple va ser el festival de reggaeton que es va fer per 

la Festa Major. Els i les joves de tots els centres consultats van demanar aquesta activitat i, 

després d’ajustar els continguts i el format, es va poder organitzar amb una bona resposta per 

part del jovent. 

 

Pel que als recursos, la ciutat compta amb el Casal Torreblanca, que organitza activitats 

dirigides a joves d’entre 12 i 29 anys. S’ofereix una programació d’activitats estable de cursos i 

tallers, i es cedeixen espais de treball i reunió pels joves. 

 

El Casal Torreblanca és l’equipament de referència per als joves, els músics i els 

amants de la gastronomia de la ciutat. Ha posat en marxa tres serveis molt reivindicats 

per diferents sectors de la ciutat: l’Oh!Ficina Jove, La Pua-Oficina Musical i l’Aula 

Gastronòmica. Les instal·lacions disposen d’una sala de concerts municipal ben 

equipada i insonoritzada, dos bucs d’assaig i un servei de bar, que és el punt de trobada 

de la majoria d’usuaris. La PUA - Oficina Musica ofereix:  

 Formació: gestió de recursos tècnics i específics per a músics professionals i 

amateurs que necessitin complementar la seva formació musical amb cursos, 

monogràfics, master class (classes d’exhibició), xerrades i debats. 

 Serveis: lloguer de dos bucs d’assaig, equipats i adaptats per a la pràctica 

musical, a més d’un futur estudi de gravació. 

 Informació i assessorament: atenció personalitzada i gratuïta per a músics 

emergents i professionals a qui calgui resoldre dubtes de temàtica musical. 

 Programació: promoció de la cultura musical local a través de l’organització i la 

producció de concerts a Sant Cugat atenent les diferents tendències musicals. 

 Promoció i difusió: dels diferents esdeveniments musicals i concerts de les 

formacions locals a la ciutat i a altres poblacions de la comarca a través dels 

diferents canals de comunicació de l’Oficina Musical.. 

 

A banda del Casal de Torreblanca, hi ha dos equipaments més que desenvolupen activitats 

socioculturals per a joves a Mira-sol i a les Planes. 

 

 

El Casal Mira-sol és un equipament que treballa dues vessants artístiques: les arts 

escèniques i les arts plàstiques. Els diferents espais de cos i el Teatre de Mira-sol, ubicat 
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dins del mateix casal, permeten la pràctica i el desenvolupament de processos creatius, 

així com la formació, els assajos i la representació de diferents formats d’espectacle. Les 

aules taller, el forn de ceràmica i la sala d’exposicions ofereixen els recursos necessaris 

per a la creació i l’exhibició del treball fet a mà. 

L’Espai Jove de les Planes és un servei que té com a finalitat donar resposta a les 

inquietuds, necessitats i demandes dels nois i noies d’entre 12 i 18 anys de Les Planes. 

És un espai de reunió i trobada, de treball i estudi. Els i les joves del barri hi poden gaudir 

d’activitats socioculturals d’interès i participar-hi gràcies a la feina d’un educador/a que 

s’encarrega de dinamitzar el servei. 

 

Els espais joves als districtes tenen el seu origen en la voluntat de donar resposta al jovent que 

sovint estaven agrupats pel carrer, oferint un espai de referència on poder reunir-s’hi. Actualment, 

l’objectiu és treballar des d’una lògica de servei educatiu, buscant assolir el desenvolupament 

personal dels joves de Sant Cugat del Vallès a partir de l’animació sociocultural. La voluntat és 

potenciar la participació juvenil promovent les iniciatives dels mateixos joves i fomentant la seva 

participació activa en la societat. La programació és trimestral i es pretén que les persones 

usuàries proposin activitats i donar veu als joves i fomentar la seva participació promovent la 

vessant educativa de les activitats.  

 

Aquestes activitats es dirigeixen bàsicament a la franja d’edat dels 12 als 18 anys. Es realitzen 

activitats pròpies del servei i es coordinen amb les accions desenvolupades des del Casal 

Torreblanca amb els recursos propis per organitzar activitats. L’Espai Jove de Les Planes té la 

peculiaritat d’estar pròxim a Barcelona, fet que propícia que es realitzin coordinacions amb el 

Centre Cívic de l’Elèctric i el Centre Cívic del Rectoret que pertanyen a Barcelona i disposen 

d’educadors/es de carrer que depenen del Districte de Sant Gervasi.  

 

Els agents consultats coincideixen també en que cal continuar millorant la difusió de les activitats. 

Tot i que s’han fet diferents accions (tast d’activitats dins dels centres educatius, promocions 

diverses per facilitar l’accés, etc.) i es considera que tenen un cert impacte, caldria enfocar una 

nova manera de treballar i fer arribar les activitats culturals allà on està el jovent. 

 

 

 

Pel que fa a la música, una de les mancances destacades pel col·lectiu de 13-23 anys és la 

manca de sales de concerts. A Sant Cugat falta un bon circuït de concerts però, alhora, no 

s’identifica una demanda ferma per part del jovent respecte d’aquest tema. Des de l’àmbit tècnic, 

per contra, sí que es veu la necessitat d’un espai gran per activitats a cobert, sala polivalent i 

cèntrica. Actualment, els concerts es fan al carrer quan fa bon temps i es treballa perquè a tots 

els equipaments de la Xarxa d’equipaments culturals hi hagi rotació i representació de totes les 

disciplines artístiques possibles. 
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5.4.2.3 La cultura entre els joves (18-30) 
 

Un dels eixos més importants de treball de la Xarxa de Centres Culturals Polivalents és el 

d’impulsar les idees i propostes de nova creació i donar-los obertura per tal de difondre els 

projectes creats pels ciutadans de Sant Cugat. Per a aquest objectiu, la XCCP disposa de 

diferents espais com el Teatre de Mira-sol, per a projectes d’arts escèniques; la sala annexa i 

l’Oficina Musical - La Pua al Casal Torreblanca, per desenvolupar projectes musicals, i el Centre 

d’Art Maristany, per a les propostes d’arts visuals. 

A banda d’aquests espais polivalents la ciutat compta amb important equipaments culturals com 

ara museu de Sant Cugat o el Teatre auditori.  

 

El Teatre-Auditori Sant Cugat neix l’any 1993 amb la voluntat de dotar la ciutat de 

Sant Cugat del Vallès d’una oferta cultural estable de qualitat i, alhora, oferir diferents 

serveis culturals i educatius al municipi. Amb la voluntat de contribuir a la promoció de 

la cultura en l’àmbit de les arts escèniques i musicals, el Teatre-Auditori ofereix una 

programació artística de qualitat i diversitat, composta per produccions locals, 

nacionals i internacionals. Així mateix contribueix a sensibilitzar i familiaritzar el públic 

infantil i juvenil amb les arts escèniques, mitjançant la programació d’espectacles 

familiars, el programa Escoles a escena i el Cinema en família, alhora que crea i forma 

nou públic a través de les activitats complementàries que, entre altres coses, inclouen 

col·loquis amb artistes i cicles de jazz, cinema, dansa i màgia. Té una sala polivalent 

equipada amb alta tecnologia amb una capacitat per a 788 espectadors. En total, una 

mitjana de 50.000 persones l'any visiten el Teatre-Auditori. 

 

La programació cultural que es fa a la ciutat contempla activitats gratuïtes o de baix cost per a 

infants, adolescents i joves i també adults. S’impulsen polítiques específiques de descomptes 

per a joves, com en el cas del Teatre-Auditori de Sant Cugat; i hi ha altres modalitats com les de 

2X1 i el jovent de 13 a 19 anys empadronat al municipi pot gaudir de la T-Jove, que té un cost 

de 3,10€ i ofereix avantatges per accedir a l’oferta cultural de Teatre, la Casa de Cultura, sales 

de festes i museus. 

 

Tot i això, s’observen dificultats d’accés a l’oferta cultural. Per exemple, el Teatre Auditori es 

percep per part dels joves consultats amb un punt elitista al qual els costa accedir tots sols (sense 

l’empenta dels pares). D’altra banda, cal potenciar allò que funciona. Per exemple, el 

Conservatori es valora molt positivament, fa molt bona feina, però hi ha molta gent que es queda 

fora per falta de places. 
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A Sant Cugat hi ha un col·lectiu de joves actiu i nombrós que està a entitats culturals, escoles de 

música, etc. Es percep que les entitats han canviat i s’estan tornant més recreatives i tenen un 

paper més aglutinador. És a dir, que sembla que els i les joves d’aquestes edats canalitzen més 

els seus interessos culturals a través d’aquestes entitats que no pas a partir la programació 

cultural organitzada per l’Ajuntament.  

 

També els agents consultats fan notar un canvi molt important en l’àmbit musical entre els i les 

joves. La Pua -Oficina Musical i l’Oh!Ficina Jove s’han convertit en referents per a joves de 24-

30 anys. Torreblanca ha esdevingut punt de referència per a joves majors de 18 anys, músics i 

en franges de dia concretes (joves que van als bucs d’assaig, a dinar o a trobar-se al bar...). A la 

sala annexa del Casal Torreblanca que es va insonoritzar fa dos anys es fan programacions 

específiques. També s’impulsa el projecte Músics de Carrer, i es realitzen altres activitats 

organitzades per l’oficina musical. 

 

Cultura inclusiva  

La programació cultural del municipi inclou mesures per afavorir l’accés i la participació de 

persones amb discapacitat o que es troben en situació de vulnerabilitat. En aquest sentit, el 

Programa Apropa Cultura, és el programa socioeducatiu dels equipaments culturals de 

Catalunya que afavoreix l'assistència i participació dels usuaris de centres socials a la 

programació i activitats dels equipaments culturals. Permet que les entitats que treballen amb 

persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social, en situació de desigualtat, discriminació o 

vulnerabilitat, puguin assistir a la programació habitual del Teatre-Auditori de Sant Cugat i d’altres 

equipaments al preu social de 3 euros o a un preu reduït. El curs 2015-2016 un total de 559 

persones, de les quals no es disposa de dades desagregades per franges d’edat, han assistit a 

la programació del Teatre-Auditori de la ciutat.  
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5.4.3 El lleure a Sant Cugat 

 

5.4.3.1 El lleure a la Petita infància i infància (0-12) 
 

L’oferta d’activitats d’oci per al públic infantil i familiar és àmplia i diversa. A partir del més de març 

fins a juliol hi ha moltes activitats cada cap de setmana i totes tenen gran resposta de públic.  

Aquest gran volum d’activitat però, genera dificultats de gestió i una gran pressió per mantenir 

l’oferta i donar-hi continuïtat. Per tal de millorar les respostes, es valora necessari poder establir 

una mirada global entre els diferents serveis, recursos i equipaments vinculats a l’oci i lleure. En 

aquest sentit, es podria millorar la coordinació entre els diferents serveis.  Per fer-ho aniria bé 

poder comptar amb algun referent de la coordinació que ajudés a conèixer els diferents recursos 

i serveis i contribuís a donar respostes més integrals i globals. 

A més de fer esport, els i les nenes d’11-12 anys, quan tenen temps lliure, acostumen a quedar 

amb els amics i amigues i sortir per Sant Cugat i/o per altres municipis veïns; anar al cinema; o 

els aficionats a l’skate van a l'skatepark. Es troben a faltar altres espais de trobada on poder 

quedar i estar amb els amics/gues.  

A Sant Cugat s’organitzen diverses activitats de lleure a les escoles del municipi durant les 

vacances escolars i el curs lectiu. Aquests serveis de lleure són duts a terme per empreses 

especialitzades contractades per les AMPA i l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès contracta 

monitors de suport en el cas que infants amb discapacitat que participen de les activitats 

esmentades a escoles públiques ho requereixin. Durant l’any 2013 van participar 7 infants amb 

discapacitat als casals escolars d’escoles publiques, i es van contractar 7 monitors de suport26.  

 

També cal tenir en compte la important tasca que fan en l’àmbit de l’educació en el lleure en 

aquesta etapa els esplais i agrupaments presents a la ciutat. Es tracta d’entitats que fan una 

important tasca d’educació en valors i que tenen molta demanda entre les famílies. 

 

5.4.3.2  El lleure a l’adolescència (12-18) 
 

L’adolescència ha estat en la darrera legislatura una franja d’edat prioritària i s’han anat 

implementant diverses mesures per ampliar l’oferta de lleure per a aquest col·lectiu però manca 

definir la prioritat futura i pensar en el col·lectiu també de joves majors de 18 anys.  

 

En el marc del Programa de dinamització juvenil a l’espai públic es duen a terme diverses 

activitats i programes, a partir d’una anàlisi prèvia realitzada per detectar necessitats de joves de 

12 a 29 anys, que es va centrar principalment en el col·lectiu de 12 a 18 anys. 

                                                
26Font de les dades: Diagnosi social de les persones amb discapacitat en el municipi de Sant Cugat del 

Vallès. Maig 2014  
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Les activitats que es preveuen al Programa de dinamització juvenil a l’espai públic inclouen des 

de cinema a la fresca, Holly festival, concerts a l’aire lliure, diada juvenil al carrer, i murs lliures 

al carrer per fomentar espais d’expressió artística en diversos espais de la ciutat.  

 

Pel que fa a la presència i ús de l'espai públic, els i les joves de Sant Cugat en fan ús com un 

espai de socialització entre amics i amigues. Principalment utilitzen l’espai públic els divendres a 

la tarda així com els caps de setmana, ja que la resta de dies l’ús és més limitat ja que molt jovent 

realitza activitats extraescolars.27 

 

Des de Serveis Urbans s’han renovat parcs infantils en col·laboració amb el Consell dels Infants 

que durant tres cursos ha debatut el tema i elevat propostes a l’ajuntament i s’han adequat alguns 

parcs i places amb elements per a adolescents i joves. Per exemple, a Mira-sol s’ha promogut 

la participació dels i de les joves a través del Consell de Joves 13-16 sobre les millores de l’espai 

públic per tenir en compte les seves necessitats a l’hora d’adequar-los. 

 

Segons els agents consultats, la Festa Major té una oferta d’activitats atractiva. Darrerament hi 

hagut més implicació del Consell de Joves 13-16 en la seva organització i molta capacitat de 

convocatòria.  

 

Malgrat aquestes iniciatives, els agents consultats destaquen que a Sant Cugat els i les joves no 

tenen cap espai de referència com a punt de trobada de lleure. Torreblanca ja va deixar de ser 

un casal de joves per passar a ser un espai polivalent, per la qual cosa no es compta amb cap 

espai de trobada informal on el jovent, en especial adolescents, es puguin trobar per passar 

l’estona.  

 

Entre setmana l’activitat principal dels adolescents consultats a través de l’enquesta és fer 

activitat esportiva i connectar-se a internet o xarxes socials.  

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 34. Activitats principals que fan entre setmana 

                                                
27 Segons dades extretes de l’anàlisi que va realitzar l’Ajuntament de Sant Cugat sobre l’ús de l’espai públic del jovent, 

per detectar necessitats i elaborar el Programa de dinamització juvenil a l’espai públic. Gener de 2016. 
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

En canv,i els caps de setmana l’activitat esportiva perd pes i guanya importància estar amb els 

amics i amigues a parcs i places i jugar a vídeo jocs. 

 

Gràfic 35. Activitats principals en cap de setmana 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.3.3  El lleure dels joves (18-30) 
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Els joves majors d’edat, consultats a través de l’enquesta, entre setmana dediquen principalment 

el seu temps de lleure a connectar-se internet/xarxes socials, fer esport i en menor mesura  fan 

activitats culturals. 

Gràfic 36. Activitats entre setmana 

 
Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

En canvi en cap de setmana augmenta el consum d’activitats culturals i les trobades amb els 

amics i amigues. 

 

 

Gràfic 37. Activitats el cap de setmana 

 
 

Elaboració pròpia, Font de les dades, Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 
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Bona part dels joves consultats a les sessions presencials indiquen que l’espai públic està 

ocupat per altres col·lectius com infants i gent gran. A més, es passa d’una oferta de lleure molt 

variada pel públic infantil i familiar a una oferta elitista adreçada només a un sector de joves. No 

hi ha oferta d’oci per la majoria dels joves, que en els darrers anys perceben han estat expulsats 

del centre. Els locals es situen a la perifèria i obliga als joves a desplaçar-se en cotxes o motos 

amb els conseqüents problemes de seguretat. Fa un temps hi havia més bars petits i locals a la 

zona centre, però s’han anat tancant per la pressió del veïnat. Abans estaven més repartits i en 

canvi ara es concentren a la Plaça Augusta. Per tant, no hi ha massa opcions per joves de 18 a 

30 anys, entre setmana els locals estan oberts només fins a les 0.00 i els diumenges està tot 

tancat. 

 

Es planteja la dificultat de compatibilitzar el model de poble amb les necessitats d’oci del jovent. 

Hi ha complexitat perquè si s’organitzen activitats dins del poble (festes alternatives, etc.) es 

generen molèsties als veïns i si no s’organitzen els joves marxen. Aquesta situació es viu com 

un conflicte d’interessos. S’hi està treballant per trobar propostes de millora,equilibrar la situació 

i oferir alternatives.  

 

Una d’aquestes iniciatives va ser el Pacte per la nit, que va generar, però, una gran frustració 

entre els joves de les entitats. Des de la seva perspectiva no es van respectar els acords i no 

s’han desenvolupat els tres eixos de treball en què es sustentava. En aquest sentit, perceben 

arbitrarietat en algunes de les decisions per part de l’Ajuntament. Per exemple, l’Ajuntament ara 

està fent una campanya per treballar el tema dels horaris nocturns, però tota la campanya es 

centra en les molèsties que generen els joves i no pas en sensibilitzar al veïnat de les necessitats 

d’oci del jovent. Un altre exemple que ha generat malestar entre algunes entitats ha estat la 

recent decisió de l’Ajuntament de passar a organitzar directament el Quinto i el Cap d’Any a 

l’envelat. Valoren que si les entitats de joves no estan implicades directament en l’organització, 

és difícil organitzar festes que responguin veritablement a les demandes dels joves. Finalment, 

però, s’ha pogut arribar a un acord. 

 

En aquest franja d’edat també troben a faltar espais per poder fer activitats de petit format, 

guitarra, monòlegs, etc.  S’indica que fins i tot els restaurants tenen permís de tancament més 

tard que alguns bars. A l’enquesta realitzada als joves, un 56% assenyalen que manquen 

equipaments a la ciutat i majoritàriament indiquen precisament que falta és una sala de concerts 

o espai polivalent i, en segon terme, un casal o espai per a joves. 

 

Aquesta falta d’oferta a la ciutat provoca que els joves vagin a altres ciutats a la recerca de lleure. 

A més a més, aquest desplaçament és car si es fa en transport públic atès que Sant Cugat és 

zona 2 i el cost del bitllet no és proporcional a la distància recorreguda. 
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Molts joves, per tant, marxen a la recerca d’oci nocturn o es troben a les zones perifèriques com 

Can Solà o Can Magí per fer botellot. Aquest fenomen hi ha qui creu que és conseqüència del 

model d’oci del municipi. La falta d’oferta i el fet que la existent sigui cara, fa que els joves 

concentrin el consum d’alcohol de 23.00 a 02.00 de la matinada. Beuen molt en poca estona i 

després van a la discoteca. A més, en aquesta oferta comercial es reprodueixen estereotips 

sexistes, com ara que en els locals d’oci comercial a les noies les deixen entrar gratis ja que elles 

són el reclam i el producte. 

 

La mobilitat d’infants i joves per accedir als recursos de lleure 

 

Des de l’àmbit tècnic s’assenyala que hi ha un cert desconeixement de com es mouen els infants 

i joves a l’hora d’accedir als diferents equipaments i recursos. Per això caldria fer un diagnòstic 

específic a partir del qual es podria decidir quines mesures caldria implementar per facilitar 

aquesta mobilitat. Una manera fàcil podria ser incloure alguna pregunta en les enquestes que es 

fan des de l’Observatori. 

 

Pel que fa al desplaçament a peu, el centre de Sant Cugat compta amb zones restringides per 

a vianants, que fan accessible els carrers sense el trànsit de vehicles. Amb relació al la mobilitat 

en bicicleta, es valora que tota la part del centre de San Cugat és perfectament ciclable, ja que 

és un terreny molt pla i es podria accedir a qualsevol lloc fàcilment en bicicleta.  

 

 

 

Pel que fa a altres mesures que promocionen l’ús de la bicicleta, tot i que actualment hi ha 

equipaments esportius amb Bicibox a prop, es valora que per als usuaris resultaria més pràctic 

poder aparcar dins dels equipaments.  

A Sant Cugat hi ha 35 km de carril bici. Hi ha un 

percentatge molt elevat d’espais per anar caminant 

o en bici i el Pla de mobilitat preveu millorar la 

connectivitat i continuïtat d’alguns d’aquests trams. 

Com a suport a l’ús de la bicicleta, l’Ajuntament te 

publicat un plànol amb els itineraris amb 

recomanacions per fer-ne un bon ús. 
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El Bicibox és un servei públic d’aparcament segur, obert les 24 hores del dia. Disposa de 11 

estacions a Sant Cugat amb un total de 105 places, tal i com es mostra en la següent taula: 

 

 

FGC Sant Cugat 1 (av. Lluís Companys) 7 places 

FGC Sant Cugat 2 (pl. Lluís Millet)  14 places 

FGC Sant Cugat (c. Andana)  7 places 

FGC Mira-sol (pl. Joan Borràs)  7 places 

Ajuntament 1 (pl. de la Vila)  14 places 

Ajuntament 2 (pl. de la Vila) 14 places 

Casa de Cultura (c. Castellví) 7 places 

Teatre-Auditori - Biblioteca (av. Pla del Vinyet) 7 places 

FGC Valldoreix (pl. de l'Estació) 7 places 

FGC Volpelleres (pl. de la Vinya) 7 places 

ZEM La Guinardera 14 places 

Font: www.santcugat.cat/ 

 

 

Els tècnics valoren que seria adient fer un diagnòstic de la situació actual de la mobilitat en 

bicicleta i les necessitats, i valorar en quins equipaments es podrien ubicar. La percepció és que 

els robatoris de bicicletes continua sent molt elevat i és un aspecte important a tenir en compte 

si es vol promoure un major ús d’aquest transport. 

 

Per últim, Sant Cugat compta amb 10 línies d’autobusos urbans que uneixen els diferents àrees 

de la ciutat. Pel que fa als títols que beneficien al col·lectiu de 0 a 30 anys, com a propis del 

municipi destaca la T-jove – estudiant i en el marc del sistema tarifari integrat, la T-10, la T-12, la 

T-Familiar i la T-Jove.  
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5.5  Emancipar-se a la ciutat 
 
 

5.5.1 L’ocupació a Sant Cugat 
 

L’accés al mercat laboral i l’accés a l’habitatge són els dos elements que condicionen els 

processos d’emancipació dels joves i la transició a una vida plenament autònoma.   

La població activa registrada28 de la ciutat del tercer trimestre de 2017 és de 39.406 persones, 

de les quals 1.881 tenen entre 16 i 24 anys i 6.883 entre 25 i 34 anys, fet que representa el 

22,24% del total de la població activa. És lleugerament inferior en el cas de les noies. 

 

Taula 38. Població activa registrada. Sant Cugat del Vallès 3 trimestre 2017 

Edat Homes Dones Total 

De 16 a 24 anys 944 937 1881 

De 25 a 34 anys 3524 3359 6883 

De 35 a 44 anys 6467 6489 12956 

De 45 a 54 anys 5683 5449 11132 

De 55 a 64 anys 3542 3012 6554 

TOTAL 20160 19246 39406 

 

Font de les dades: Programa Hermes, Diputació de Barcelona. 

 

Al gràfic següent es pot observar que la població activa al municipi ha anat augmentant al llarg 

dels darrers anys. Pel que fa al jovent, mentre que en la franja dels 16 als 24 anys ha pujat 

progressivament, passant de les persones actives l'any 2013 a 1881 al setembre de 2017, en el 

cas de la franja dels 25 als 34 anys, en canvi, ha minvat progressivament, si bé de 2016 a 2017 

augmenta lleugerament. 

                                                
28 Font de les dades: Hermes-Diputació de Barcelona 

La població activa està formada per tota persona en edat laboral que o bé treballa en una ocupació 
remunerada (població ocupada) o bé es troba en plena cerca d’ocupació (població aturada).  

En aquest apartat es mostren les dades de població activa registrada (ocupats registrats + aturats registrats) 
local estimada a partir de la Taxa d'atur registral del Departament d'Empresa i Ocupació. De la Taxa d'atur 
registral s'obté (és difereix) el nombre d'actius registrats totals de cada municipi. Per edats i sexe es fa servir 
la Mostra Continua de Vides Laborals de la Seguretat Social. La MCVL ofereix informació, d'una banda, de 
cadascun dels municipis de més de 40.000 habitants, i de l'altra, del conjunt de la resta de municipis. Per 
tant, en els municipis de més de 40.000 habitants de la província s'apliquen les distribucions per sexe i edat 
pròpies del seu municipi obtingudes de la Mostra, mentre que a la resta de municipis s'aplica la distribució 

per sexe i edat mitjana obtinguda dels municipis menors d'aquest llindar. 
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Gràfic 38. Evolució de la població activa registrada. 3rtrimestre 2013- 2017. Sant Cugat del 

Vallès 

 

Font de les dades:Programa Hermes, Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Xarxa 

d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local, a partir de la Taxa d'atur registral del Departament 

d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social. 

 

D'altra banda, les dades de contractació registrada indiquen un augment de 2013 a 2016, tant en 

el col·lectiu de joves menors de 20 anys com en els de 20 a 25 anys. En canvi, en la franja dels 

25 als 30 experimenta una lleugera davallada de 2013 a 2014 i, posteriorment, també augmenta 

fins 2016. L'any 2017 la contractació de jovent de menys de 20 anys segueix augmentant mentre 

que en les altres franges joves i en la població total del municipi minva. 

 

Gràfic 39. Evolució de la contractació registrada 2013-2017. Sant Cugat del Vallès 

 

Font de les dades: Departament d'Empresa i Ocupació. 
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Pel que fa a les característiques de contractació, la taxa de contractació temporal a Sant Cugat 

el setembre de 2017 se situava en el 80,84%, valor per sota del 84,86% de la província de 

Barcelona. En la població jove, la taxa de contractació temporal en joves de 16 a 25 anys a Sant 

Cugat se situava en el 82,91%, per sota també de la dada provincial que és del 87,87%. 

Les dades d’atur del mes de març de 2017 se situen en 2.850 persones, de les quals l’11,3% són 

joves de fins a 30 anys.  

 

Taula 39. Atur Total Sant Cugat març 2017 

 

Grup      Núm. Aturats/des    % 

Homes 1.295 46,2% 

Dones 1.510 53,8% 

Total 2.805 100,0% 

 

 

 

 

 

 

Font de les dades. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 
Taula 41. Atur Juvenil respecte a l'atur total. Sant Cugat març 2017 

Grup 
Núm aturats  

< 30 anys % 
Núm. Aturats/des  

> 30 anys % 
Núm Aturats 

total % 

Homes 180 13,9% 1.115 86,1% 1.295 100,0% 

Dones 137 9,1% 1.373 90,9% 1.510 100,0% 

Total 
aturats 317 11,3% 2.488 88,7% 2.805 100,0% 

Font de les dades. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 

 

El percentatge de població estrangera registrada a l’atur és del 15,52% (357 persones), un pes 

relatiu similar al comarcal (15,53%). Si es compara aquesta dada amb el pes de la població 

estrangera sobre el total de la població (11,64% a Sant Cugat i 9,6% a la comarca) es constata 

una major incidència de l’atur entre aquest col·lectiu. D’altra banda, mentre el percentatge de 

població jove estrangera registrada a l’atur arriba al 15,38% en l’àmbit de la comarca del Vallès 

Occidental, a Sant Cugat és inferior i se situa en el 10,64%. 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 40.  Atur Juvenil Sant Cugat març 2017 

Grup Núm. Aturats/des % 

Homes < 30 anys       180 56,8% 

Dones < 30 anys       137 43,2% 

Total joves < 30 anys       317 100,0% 
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Taula 42. Atur registrat. Població menor de 30 anys. Sant Cugat del Vallès i Vallès Occidental. 

Març 2017 

 

 Sant Cugat del Vallès Vallès Occidental 

 N %    N                    % 

Total joves < 30 anys 38 10,64% 1358 15,38% 
Font de les dades: Departament d'Empresa i Ocupació. 

 

El nivell d’instrucció majoritària de la població estrangera a Sant Cugat registrada a l’atur és 

d’Educació General, tal i com succeeix en l’àmbit comarcal, si bé al municipi és més elevat entre 

la població estrangera que espanyola, situació inversa a la comarcal.  D’altra banda, mentre el 

pes relatiu de la població amb estudis primaris complets registrada a l’atur és més elevat a la 

comarca que al municipi tant pel que fa a la població estrangera com a la població amb 

nacionalitat espanyola, el percentatge de persones amb estudis superiors (formació professional; 

tècnics superiors; universitaris; estudis post-secundaris) és més elevat a Sant Cugat que al Vallès 

Occidental, situant-se en el 13,72% en el cas de la població estrangera i en un 44,32% de 

població amb nacionalitat espanyola. 

 

Taula 43. Atur registrat, segons nivell formatiu. Sant Cugat del Vallès i Vallès Occidental. Març 
2017 

 

  Sant Cugat del Vallès 
Vallès 
Occidental Sant Cugat del Vallès 

Vallès 
Occidental 

 

Població estrangera 
 

 
 

Població espanyola 
 

 Sense estudis 1,12% 4,18% 0,21% 0,88% 

 Estudis primaris 
incomplets 1,40% 13,55% 0,57% 3,76% 

 Estudis primaris 
complets 3,92% 13,67% 2,67% 7,84% 

 Programes 
formació 
professional 1,96% 1,82% 7,84% 9,23% 

 Educació general 80,39% 64,07% 52,23% 65,92% 

 Tècnics-
professionals 
superiors 2,52% 0,76% 9,13% 5,78% 

 Universitaris 
primer cicle 1,68% 0,29% 6,24% 1,84% 

 Universitaris 
segon i tercer cicle 6,72% 1,60% 20,93% 4,70% 

 Altres estudis 
post-secundaris 0,28% 0,06% 0,18% 0,05% 

 TOTAL 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

 

Font de les dades: Departament d'Empresa i Ocupació. 
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De 2013 a 2017 l'atur registrat a Sant Cugat ha anat disminuint. Si ens fixem en l'evolució de 

l'atur registrat entre la població jove, es constata que en la franja dels 25 als 39 anys el nombre 

de persones joves a l’atur també va minvant progressivament, i entre el jovent menor de 25 anys 

ho fa de forma més sostinguda. 

 

Gràfic 40. Evolució de l'atur registrat 2013-2017. Sant Cugat del Vallès 

 

Font de les dades: Departament d'Empresa i Ocupació 

Durant el període setembre-octubre 2017 i segons dades disponibles, la taxa d’atur el mes de 

setembre de 2017 es situava a Sant Cugat en el 6,92%, una xifra molt per sota de la de la 

comarca, que era del 12,07% i que la de Catalunya, que al quart trimestre de 2017 arribava al 

12,54%.  

 

A continuació, es mostra gràficament l’evolució de la taxa d’atur registral a Sant Cugat i al Vallès 

Occidental al llarg dels darrers 4 anys, per poder establir una comparativa amb les dades 

comarcals. 

Gràfic 41. Evolució de la Taxa d'atur registral, estimada. Sant Cugat del Vallès.  
Setembre 2013-setembre 2017 

 

Font de les dades: Programa Hermes, Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Xarxa 
d'Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local, a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats 

registrats del Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social 
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Gràfic 42. Evolució de la Taxa d'atur registral, estimada. 

Vallès Occidental. Setembre 2013-setembre 2017 

 

Font de les dades: Programa Hermes, Diputació de Barcelona, en col·laboració amb la Xarxa d'Observatoris 
del Desenvolupament Econòmic Local, a partir de la Taxa d'atur registral i els aturats registrats del 
Departament d'Empresa i Ocupació, i la Mostra de Vides Laborals de la Seguretat Social 

 

 

Per grups d’edat, mentre a Catalunya la taxa d’atur més elevada era la dels 16 als 24 anys (el 

30,26%)29 a Sant Cugat se situava molt per sota, concretament en el 6,17% (setembre 2017), 

una dada també inferior a la comarcal (13,35%). Si observem l’evolució es pot comprovar que de 

2013 a 2017 ha anat disminuït, tal i com ha anat succeint a la comarca. Mentre que des de 2015, 

la taxa d’atur de joves de 16 a 35 anys de Sant Cugat s’ha situat per sota de la total del municipi, 

en el cas de la comarca precisament en la franja de 16 a 24 anys s’ha mantingut per sobre de la 

total comarcal durant tot el període. 

 

Entre la població estrangera, l'atur també experimenta una davallada entre 2013 i 2017, i entre 

el col·lectiu jove de menys de 25 anys arriba a dades que es redueixen a la meitat amb relació a 

les de 2013 (passant de 22 persones l'any 2013 a 11 al 2017) i a més de la meitat entre la 

població de 25 a 39 anys (de 296 persones l'any 2013 a 134 l'any 2017). 

La percepció d’alguns representants d’entitats és que les dades d’atur juvenil poden estar 

distorsionades, atès que bona part dels joves en edat de treballar han de marxar del municipi per 

la impossibilitat d’accedir a un habitatge. Això provoca que aquests joves que marxen quan 

s’inscriuen a l’atur, ho fan als municipis on van a viure. A més els joves no tenen l’oficina de 

treball com un lloc de referència en la recerca de feina i  per altre banda, la majoria de joves un 

cop inscrits no renoven la demanda d’ocupació als 3 mesos 

 

                                                
29 Segons dades de l’Idescat. III trimestre 2017 
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El descens en l'atur s'experimenta en tots els grans sectors, especialment en el sector de la 

construcció, amb una reducció del 64,39%. 

 

Taula 44. Evolució de l’atur per grans sectors. Setembre 2013-setembre 2017.Sant Cugat del 

Vallès 

Grans sectors Atur setembre 2013 Atur setembre 2017 

Agricultura 15 9 

Indústria 528 282 

Construcció 410 146 

Serveis 3288 2191 

Sense ocupació anterior 127 98 

TOTAL 4368 2726 

Font de les dades: Departament d’Empresa i Ocupació 

 

Des de la perspectiva tècnica, la situació de l’atur a Sant Cugat del Vallès mostra una tendència 

favorable amb relació a anys anteriors. L’evolució en general ha millorat però en persones majors 

de 45 anys s’ha estancat. Aquest col·lectiu i altres en risc d’exclusió i situació de precarietat 

econòmica centren principalment el focus d’intervenció municipal en les polítiques d’ocupació. 

El perfil de joves de Sant Cugat relacionat amb l’ocupació és divers. La percepció tècnica destaca 

la diversitat de necessitats entre el col·lectiu en funció de la seva situació: 

o Joves amb estudis superiors i una situació familiar benestant, amb menys dificultats 

d’emancipar-se. 

o Joves que no es graduen, que representen un percentatge més baix que els que sí 

que ho fan i se situa per sota que en altres municipis, però que cal tenir-lo en compte. 

o Joves que no estudien i tenen condicions familiars precàries 

o Joves que no s’han graduat i que no han seguit estudiant 

 

També s’identifiquen els joves estrangers amb situació irregular que estan fora de tots els circuits. 

Es tracta de joves sense formació i sense NIE, que no es poden apuntar al Programa del Garantia 

Juvenil i que estan exclosos de l’accés a altres recursos i serveis del municipi. Aquest col·lectiu 

és poc nombrós però cal tenir en compte especialment al jovent estranger en situació irregular 

de més de 16 anys, ja que és a partir de llavors que es troben amb dificultats i limitacions per 

continuar el procés formatiu ja que queden exclosos dels circuïts formals.  

 

També cal tenir present a altres col·lectius com les mares solteres, algunes de les quals no tenen 

xarxes de suport, i les famílies amb fills que van ser pares d’adolescents, ja que tenen dificultats 

d’inserció laboral. 
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Canals i eines que utilitzen els i les joves per accedir al món laboral 

 

L’ajuntament de Sant Cugat té convenis amb l’ajuntament de Rubí i el consell comarcal per a 

programes de garantia juvenil. La tècnica de garantia juvenil deriva a joves a programes de 

garantia juvenil que gestionen, l’Ajuntament de Rubí (Joves per l’ocupació) i el consell comarcal 

(fem ocupació per joves, Programes integrals de garantia juvenil i programes singulars de 

garantia juvenil.) Dins d’aquests programes es realitzen accions a Sant Cugat, com les 

orientacions i les tutories de seguiment i visites a serveis dels municipi. Es troben a faltar espais 

condicionats per poder dur a terme les formacions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les tasques que desenvolupa la tècnica són les següents: 

  

 

 

Seguiment i tutorització de les persones joves durant i després de la seva participació en les 

diferents polítiques actives d’ocupació o en els programes específics que s’articulin per al 

Programa de Garantia Juvenil a Catalunya: 

- Seguiment i tutorització dels joves inscrits al PGJC, especialment amb aquells joves 

amb més dificultats d’accés al mercat de treball. 

El Programa de Garantia Juvenil de Catalunya (PGJC) és una iniciativa impulsada per 

la Comissió Europea per reduir l’atur juvenil. Els programes, dissenyats pel Servei 

d’Ocupació de Catalunya (SOC), van dirigits a joves de 16 a 29 anys (fins a 30 anys en el 

cas de persones amb un grau de discapacitat superior al 33%), que no treballen ni 

estudien o segueixen una formació. Si es compleixen els requisits i un cop feta la 

inscripció, en un termini de quatre mesos, la Generalitat oferirà al o la jove sol·licitant, la 

possibilitat d’entrar en un programa per millorar la incorporació al mercat de treball. 

Aquests programes poden ser accions formatives, pràctiques laborals, una oferta de feina 

o un itinerari d'emprenedoria. A Sant Cugat el programa es gestiona des de l’ Oh!Ficina 

Jove en els següents horaris o amb cita prèvia:  

- Dilluns, dimarts i divendres, de 10 a 14 h;  

- Dimecres, de 12.30 a 14 h i de 16 a 19 h;  

- Dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 19 hores.  

 

Es tramita la inscripció al Registre Únic del Sistema de Garantia Juvenil, es dóna 

informació i assessorament sobre el Programa, es fa l’entrevista inicial i acompanyament 

i es dur a terme un seguiment i tutorització durant i després de la participació a les diferents 

polítiques actives. 
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- Suport i seguiment presencial : recollida de la demanada i detecció de les necessitats 

dels joves en recerca de feina i formació. 

- Seguiment i suport a joves amb diversitat funcional o discapacitat en la recerca de 

feina i formació. 

- Seguiment i suport a joves amb baixa qualificació en la recerca de feina i derivació a 

itineraris formatius de garantia juvenil. 

- Orientació i derivació dels joves a programes específics en el marc del PGJC. 

- Recerca de candidats i candidates per cobrir ofertes de feina. 

  

 Coordinació i relació amb altres serveis i entitats 

- Educació: tècniques d’educació de l’ajuntament, EAP, escola adults, professors del 

PFI, psicopedagogs dels instituts. Participa a la taula d’orientació als joves. 

- Servei d’Ocupació Municipal. 

- Tècniques de Serveis Socials. 

- Recursos Humans de l’ajuntament.  

- Departaments de l’ajuntament que han contractat joves de garantia juvenil dins de la 

convocatòria joves en contractes en pràctiques laborals. 

- Oficina de treball de Sant Cugat. 

- Oh!OFICINA JOVE i assessores del servei. 

- Coordinació amb entitats i serveis, tant de dins, com fora del municipi, que tenen 

relació amb joves i que oferten programes o recursos en el marc del PGJC. 

  

 Realització d’informes i memòries. 

- Informes i memòries exigides, bàsicament, pel Servei d’Ocupació de Catalunya, però 

també, quan s’han demanat, des del propi Ajuntament 

  

Promoció i difusió del Programa de Garantia Juvenil al municipi 

- Xerrades informatives als districtes i al Casal TorreBlanca, en el marc de la 

programació de l’Oh!Ficina Jove de l’Ajuntament 

- Xerrades informatives adreçades a l’alumnat de secundària de la ciutat, ja sigui als 

seus centres d’ensenyament, com en d’altres espais municipals. 

- Disseny conjunt d’actuacions per a la promoció i difusió del PGJC (cartells, targetes, 

apartat del PGJC dins del web de l’Oh!J, xarxes socials....) 

  

 

 

Assistència per l’accés i el registre al fitxer de la garantia juvenil a les persones ateses 

que ho necessitin. 

- Atenció inicial a les persones possiblement beneficiàries del PGJC i acompanyament 

en el seu procés d’inscripció. 
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Els joves arriben al servei per dues vies. Per una banda, venen derivats d’altres serveis com 

poden ser (Oh!Ficina Jove, Oficina de Treball, Tècnics i tècniques de  Serveis socials, joves 

detectats per alguns dels participant del Grup d’orientació al jove i del Servei d’Ocupació 

Municipal). Per l’altra, els joves o els seus pares veuen la informació a les xarxes socials o a la 

web. 

  

En el marc de la Garantia Juvenil el SOC va treure una convocatòria per ajuntaments i consells 

comarcals, amb l’objectiu de contractar de manera subvencionada la figura d’Impulsor del 

Programa de Garantia Juvenil. Aquesta subvenció s’ha prorrogat dues vegades des de l’any 

2015.  En aquests moments ja s’ha comunicat que l’any 2018 no sortirà la convocatòria i per 

tant la figura de tècnica de garantia juvenil desapareixerà al maig del 2018. D’aquesta 

manera si no s’impulsa cap mesura des de l’àmbit local les actuacions com a tècnica de garantia 

juvenil que es van iniciar a finals de maig de l’any 2015  finalitzaran al maig del 2018. 

  

 

La figura tècnica del Programa de Garantia Juvenil és la referent pel jovent en temes 

laborals i s’ha notat un canvi en positiu des de que hi és aquest recurs pel que fa a l’atenció 

inicial i a l’acompanyament en els processos d’inserció laboral dels i les joves. Així mateix, és 

referent per als diferents professionals pel que fa a consultar dubtes i informació d'interès per als 

joves. 

 

Fa uns anys es va detectar que al municipi mancava un referent juvenil en temes d’ocupació i es 

plantejava la necessitat de descentralització del SOM a l’Oh!Ficina Jove, però des del SOM no 

es disposa de prou recursos per fer-ho i amb la figura tècnica del Programa de Garantia Juvenil 

s’està donant resposta a la necessitat. El fet que estigui situada a l'Oh!FICINA JOVE està 

facilitant que els joves tinguin un punt de referència a la ciutat on poder informar-se i ser atesos 

i també és referent per a les professionals amb temes d’informació d’interès juvenil en aquest 

àmbit. Les sessions informatives als diferents districtes també ha ajudat al fet que la informació 

arribi aquells joves que no es desplacen al nucli de la població de Sant Cugat. 30 

 

El programa de Garantia juvenil es coordina amb diferents departaments de l'Ajuntament 

(ocupació, joventut, educació i serveis socials) i realitza diverses derivacions (Programa 

Incorpora, Cursos SOC, Escola adults, PFI, SOM, etc. ) 

 

Des de l’àmbit tècnic, però, s’apunta que té la limitació de no pot dedicar-se a un perfil de joves 

més ampli. Per exemple, rep demandes d’assessorament i acompanyament de joves que no 

encaixen amb els requisits del programa, com ara joves que estan estudiant o joves que tenen 

feina els caps de setmana i volen trobar una altra feina.  

 

                                                
30 Així es valora a la Memòria del Programa de Garantia Juvenil de l’any 2016. 
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Pel que fa a les dades actualment hi han 706 inscrits al Programa a Sant Cugat del Vallès. S’han 

realitzat  1536 consultes en relació a les tasques de la tècnica de garantia juvenil que han quedat 

registrades al registre d’informació juvenil. La majoria de joves inscrits són per una banda, joves 

amb titulacions superior i per l’altre, joves que no tenen la ESO finalitzada o que un cop acabada 

no van seguir estudiant. Es aquest perfil de joves als que se’ls fa un seguiment especial per 

millorar la seva formació i oportunitats d’accés al món laboral. 

 

El jovent atès és donat d’alta a la borsa de treball del Servei d'Ocupació Municipal, ja que els 

dona accés a les ofertes de feina de la borsa.  

 

En el marc del programa també es duen a terme Programes de pràctiques laborals per a joves 

valorades positivament, tant des de l’àmbit tècnic com per part dels joves que s’hi acullen. No es 

dóna abandonament dels nois/es durant les pràctiques i hi ha un elevat índex d’inserció dels i de 

les joves, un cop finalitzen les pràctiques.  La convocatòria del SOC, contractes en practiques 

laborals per joves inscrits a garantia juvenil. la poden sol·licitar administracions púbiques i entitats 

del tercer sector per contractacions  de 6 mesos.   Va dirigida a joves inscrits al programa amb 

titulacions de grau mig, superior o universitària. La primera edició es va dur a terme del novembre 

del 2016 fins al Maig del 2017, es van contractar 9 joves. La segona edició, amb menys places 

convocades pel SOC que la primera edició, ha permès a 4 joves començar a treballar al 

l’ajuntament al mes de Novembre del  2017 i finalitzaran els contractes a l’abril del 2018. 

Un element de dificultat que planteja aquest programa és el temps insuficient per poder fer la 

difusió i gestionar les convocatòries, quadrant el nombre de joves apuntats amb les demandes 

dels departaments, i el fet que en les anteriors edicions la majoria de demandes van ser de 

titulacions tècniques i costava trobar joves amb el perfil adequat.  

 

En la taula següent, a mode d’exemple d’un període, es relacionen els programes que s’hi 

inclouen i el nombre de joves que han participat de novembre a abril de 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 45. Participants als programes del Garantia Juvenil. Novembre-Abril 2017. Sant Cugat 

del Vallès. 

Programa Col·lectiu Participants  
Sant Cugat 
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 Joves per 
l'Ocupació 2016* 

Conveni amb 
Ajuntament de Rubí 

Joves en situació de desocupació d'entre 16 i 25 anys, i menors 
de 30 anys en el cas de les persones amb un grau de 
discapacitat Joves sense ESO o amb ESO i sense estudis 
postobligatoris. 

11 

 Programes 
Singulars 
2016* 

Adscrits amb 
Consell 
Comarcal 
 

Joves de 16 anys i menys de 30, en el moment de sol·licitar la 
inscripció en eI Fitxer del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil. 

6  

Programes 
Integrals 2017 

Fundació 
MAIN a Sant 
Cugat 

 

Joves inscrits al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia 
Juvenil, amb la Resolució positiva prèvia d'incorporació al 
programa. 

14 

Fem Ocupació per 
Joves 2016* 

Adscrits amb Consell 
Comarcal       

Joves d'entre 18 i 29 anys, ambdós inclosos, en situació d'atur 
que disposen del títol d'ensenyament secundari obligatori, de 
batxillerat, o bé d'un cicle formatiu de grau mitjà 

2 

  
Experiències 
Professionals 
 

Contractació laboral en pràctiques de joves amb formació 
beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil 

9 

Font de les dades: Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 2017 

 

Des de l’àmbit tècnic indiquen que possiblement en les properes edicions es pugui adreçar a més 

perfils de joves, ja que recentment s’han flexibilitzat els requisits per accedir al Programa de 

Garantia Juvenil. Ara es permet al jovent apuntar-s’hi en el cas que només portin un dia sense 

feina, enlloc d’un mes com es feia anteriorment 

 

Un altre aspecte que des de l’àmbit tècnic es troba a faltar és la figura d’un prospector juvenil. 

Assenyalen que seria una oportunitat per a la inserció laboral del jovent al municipi i, per exemple, 

permetria oferir pràctiques al jovent al propi municipi, donat que actualment se’ls ha de derivar a 

fer pràctiques fora de Sant Cugat. Tot i això, la recent incorporació de tres prospectors al servei 

de Promoció econòmica suposa una oportunitat, ja que realitzaran la funció de prospectar les 

ofertes interessants per col·lectius específics i l’impuls de nous programes. 

 

En aquest apartat també cal citar la Formació ocupacional com a instrument de 

desenvolupament professional. L’oferta formativa de l'Ajuntament de Sant Cugat, a través del 

SOM, compta amb formació presencial i formació en línia, amb cursos monogràfics sobre 

diversos temes; Programes de transició escola-treball, a més de l’oferta formativa del Servei 

d'Ocupació de Catalunya. 28 joves de 16 a 30 anys van participar a les accions formatives 

realitzades pel SOM l’any 2016, fet que representa l’11 % del total de participants (243). 
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La percepció tècnica és que el SOM no és un servei de referència per als i les joves, ja que és 

generalista i no compta amb un servei específic adreçat a aquest col·lectiu, tot i que organitza 

tallers i altres accions relacions amb la inserció laboral del jovent. El nombre de joves que no pot 

accedir al Programa de Garantia Juvenil per no complir els requisits i s’adreça al SOM perquè 

vol millorar la seva situació d’ocupació és reduït.  

 

En el gràfic següent corresponent a les dades dels joves enquestats es pot veure com és entre 

el grup de joves de 18 a 21 anys on el grau de desconeixement del servei és més gran. 

 

Gràfic 43. Coneixement del SOM 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

En finalitzar el mes de març de 2017, el 37,6% de les persones usuàries de la Borsa de Treball 

del SOM eren joves de 16 a 30 anys (622 joves), sobretot de 25 fins a 30 anys. Entre el col·lectiu 

61,43

42,11

21,43

11,43

34,21

48,81

27,14

23,68

29,76

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18 a 21 anys

22 a 25 anys

més de 25 anys

No la conec Sí, hi he anat alguna vegada Sí, però no hi he anat mai

 

El Servei d’Ocupació Municipal (SOM) és un servei de caràcter generalista 

que proporciona suport a les empreses (gestió d'ofertes de feina, formació, 

convenis de pràctiques i informació sobre ajuts a la contractació) i suport a les 

persones (orientació professional, borsa de treball, formació ocupacional i 

contínua, programes de treball i formació). Els principals serveis que presta són: 

 Borsa de Treball. És un servei gratuït que posa en contacte les empreses 

que busquen personal amb les persones que cerquen feina.  

 Assessorament per a la recerca de feina. S’ofereixen serveis individuals 

o grupals per definir els objectius, estratègies per aconseguir-los, i accions 

d’orientació i suport a la recerca. 

 

http://www.santcugatocupacio.cat/borsa-de-treball
http://www.santcugat.cat/servei/assessorament-per-a-la-recerca-de-feina
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jove atès el 60,8% són noies (378) i el 39,2% restant noies (244). Es treballa perquè les ofertes 

qualificades també entrin a la borsa de treball.  

 

 

Taula 46. Dades de persones usuàries de la Borsa de Treball del SOM (31/03/2017). Sant 

Cugat del Vallès 

Grups 

d’edat 

Dones % Homes % Total % 

       

Més de 30 

anys 

628 62,4 405 62,4 1034 62,4 

       

De 16 a 30 

anys 

378 37,6 244 37,6 622 37,6 

Total 1006 100 649 100 1656 100 

 

Font de les dades. SOM. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 31/03/2017 

 

Tot i això, al SOM hi ha més joves apuntats que al Servei d’Ocupació de Catalunya. Una possible 

explicació és que atribueixen major utilitat a inscriure’s a l’Oficina Municipal perquè té una borsa 

de treball amb moltes ofertes, tot i que no compta amb una borsa específicament adreçada a 

joves.  

 

Com a element de millora es detecta la necessitat de revisar les condicions laborals i els límits 

que es posen a les empreses que vulguin inserir les seves ofertes de feina a la borsa de treball 

per trobar candidats. Un exemple seria fixar un salari mínim, ja que actualment les empreses 

només es cenyeixen a uns mínims legals segons convenis, que es valoren insuficients per 

garantir condicions laborals de qualitat i evitar la precarietat. Actualment l’equip tècnic que 

gestiona la borsa es posa en contacte amb les empreses que publiquen ofertes que no reuneixen 

uns mínims de qualitat, però són ofertes que s’acaben publicant igualment. S’està detectant que 

generalment les persones que accedeixen a un lloc de feina a través de la borsa no tenen interès 

en continuar un cop finalitza el contracte i un dels motius podria ser les condicions de precarietat 

en alguns casos. 

 
Atenent a la diversitat de perfils dels joves als que cal adreçar-se, es valora que manquen 

programes dirigits específicament a joves estrangers en situació irregular, ja que tot i no ser molt 

nombrós, es troba amb dificultats per accedir als circuits d’inserció laboral.  

 

També es valora necessari impulsar programes específics adreçats a joves per franges d’edat i 

no generalistes de 16 a 30 anys, perquè hi ha perfils molt diversos amb necessitats diferents en 

funció de les edats. En aquest sentit, la ciutat no compta amb Plans d’ocupació específics que 
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facilitin la inserció laboral i acompanyi a altres col·lectius en situacions vulnerables (famílies joves 

amb càrregues, mares solteres...), perfils als quals els costaria poder accedir-hi, ja que no tenen 

xarxes de suport per a la criança dels fills/es. Tot i això, s’apunta que des del Servei d’Ocupació 

Municipal i Serveis Socials fa un any que es va engegar un treball coordinat per cercar eines que 

millorin les condicions d’ocupabilitat d’aquests col·lectius en situació de vulnerabilitat i dificultats 

d’inserció social i laboral. 

 

En aquesta línia, s’està portant a terme un programa d’autoocupació gestionat per 

l’Ajuntament, el Grup Catalònia i l’Obra Social La Caixa per a persones en risc d’exclusió social. 

Es dona suport sobre el procés de donar-se d’alta d’autònom, a les persones que volen engegar 

un negoci, assessorament sobre els contractes mercantils, etc. 

 

Economia social i emprenedoria 

 

Des de l’àmbit tècnic indiquen que a Sant Cugat estan sorgint moltes iniciatives d’economia 

social que poden ser una oportunitat, ja que tot i no adreçar-se específicament a joves, 

possiblement poden ser del seu interès. En aquest sentit, es destaca la formació d’una 

cooperativa del Vallès amb presència a Terrassa, Sabadell i Sant Cugat liderats per entitats 

d’economia social o els Ateneus cooperatius que són un altre exemple de d’economia social a la 

ciutat.  

 

Respecte els projectes d’emprenedoria, gestionats per Promoció Econòmica, és un sector que 

no es visualitza tant com fa uns tres o quatre anys enrere. La ciutat disposa, però, d’un servei 

d’assessoria a l’emprenedoria adreçat a tota la població, que compta amb servei específic per 

a joves. Aquest servei ofereix espais per ubicar el negoci i la possibilitat d’instal·lar-se en diferents 

centres d’emprenedoria amb un entorn professional dotat de serveis complementaris: serveis de 

secretaria i administració, servei de formació, servei d'informació, servei de suport a la gestió, 

servei d'assessorament i networking. 

 

La ciutat també ofereix d’espais de coworking i/o despatxos individuals, al Sant Cugat Trade 

Center i a EsadeCreapolis.   

 

Una altra eina de suport a l’ocupacio és Yuzz, concurs de talent jove amb idees de base 

tecnològica. La Fundació Banesto, juntament amb la Fundació Sant Cugat Actiu i l’Ajuntament 

de Sant Cugat ajuden a convertir-la en un projecte empresarial. 

  

 

Suport a l’ocupació de persones amb discapacitat 
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Sant Cugat disposa de Centres Ocupacionals, equipaments d'acolliment diürn que ofereixen 

atenció rehabilitadora i habilitadora a persones amb discapacitat intel·lectual en edat laboral: 

 

 Centre Ocupacional ASPASUR-Valldoreix31 Nombre d’usuaris/àries de 16 a 25 

anys residents a Sant Cugat del Vallès: 1 jove de 18 a 25 anys (2014) 

 Centre Ocupacional Edda de Carli. Amb 1 persona usuària de 18 a 25 anys, (2014) 

 Centre Ocupacional Taller Jeroni de Moragas. Amb 3 persones usuàries de 18 a 

25 anys (2014) 

 

Així mateix dos Centres especials de treball (CET) a la ciutat ofereixen llocs de treball de 

qualitat a persones amb discapacitat igual o superior al 33% i que no poden integrar-se en 

l’empresa ordinària: el Centre Especial de Treball Taller Jeroni de Moragas; i Specialisterne, 

per a persones amb trastorns de l’espectre autista.  

 

D’altra banda, a Sant Cugat es porta a terme el Programa Incorpora de l’Obra Social La Caixa, 

juntament amb el Servei d’Ocupació Municipal i el Taller Jeroni de Moragas. Aquesta programa 

pretén establir un pont entre empreses i entitats socials per identificar i facilitar una oportunitat 

de treball als col·lectius amb dificultats d’inserció, com el de persones amb discapacitat, entre 

d’altres.  

 

Coordinació i col·laboració dels serveis municipals 

 

En l’àmbit de l’ocupació del jovent es valora que la coordinació entre la tècnica del Garantia 

Juvenil, el Servei d’Educació i el Servei d’Ocupació ha millorat amb relació a fa uns anys. Un dels 

elements que hi ha contribuït és el fet que la tècnica del Garantia Juvenil comparteixi un aplicatiu 

amb el Servei d’ocupació municipal pel registre de joves atesos. A més, des del Servei 

d’Ocupació Municipal i des del SOC es deriva al jovent a la tècnica del Programa de Garantia 

Juvenil encara que no tinguin el perfil, ja que a l’Oh!Ficina Jove compta amb una assessora 

laboral una tarda a la setmana que pot ajudar i orientar-los. 

 

 

 

 

 

 

5.5.2 L’habitatge a Sant Cugat 
 

                                                
31 No es detallen les dades amb relació al jovent de 26 a 30 anys perquè no es disposa de dades 

desagregades en aquesta franja, sinó que estan per franges dels 26 als 49 anys. Font de les dades: 
Diagnosi social de les persones amb discapacitat en el municipi de Sant Cugat del Vallès Maig 2014 
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L’accés a l’habitatge 

 

Els i les joves de Sant Cugat es troben en un context difícil per a l’emancipació residencial dins 

del municipi degut a que l’oferta d’habitatges és escassa i que el preu de l’habitatge del mercat 

lliure és molt car. I és que el preu mitjà de lloguer de l’habitatge a Sant Cugat és de 996,1€ 

mensuals32, sent el municipi amb un preu mitjà més elevat de tota la comarca, seguit de 

Matadepera (877, 6€ mensuals.) 

Gràfic 44. Preu mitjà mensual al lloguer. 2016 

 

 

Font de les dades: Agència de l’Habitatge de Catalunya 

 

A més, les condicions d’accés i els canvis de condicions del lloguer un cop formalitzats els 

contractes són altres elements que dificulten que el jovent pugui emancipar-se.  

 

                                                
32 Dades corresponents al 2016. Segons L’Informe sobre el mercat de lloguer a Catalunya que elabora 

anualment l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.  
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Llogar un habitatge a Sant Cugat els suposa haver de destinar un percentatge massa elevat del 

seu sou (el 50-60% aproximadament). Per això molts han d’acabar compartint pis o opten per 

marxar a Rubí o Cerdanyola, per exemple, on troben opcions a preus més assequibles.  

 

En aquest context, els i les joves fins als 25 anys acostumen a quedar-se a casa dels pares i és 

entre els 25 i els 30 anys quan s’independitzen. 

 

No hi ha referent específic d’habitatge juvenil a la ciutat, sinó que des de l’Oh!Ficina Jove es 

deriva al jovent a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH). 

  

L’Oficina local d’habitatge, gestionada per Promusa, centralitza tota la informació 

relacionada amb l’habitatge de la ciutat i és un punt d’accés per a molta gent. Per fer 

difusió de les promocions i noticies relacionades amb l’habitatge també s’utilitzen els 

canals municipals i es fa difusió a través del taulell d’anuncis de l’Oh!Ficina Jove. 

 

La Borsa de Mediació per al Lloguer Social, ubicada dins de l’Oficina Local 

d’Habitatge, treballa per augmentar l’oferta del mercat de pisos de lloguer a preus 

moderats per atendre la població amb ingressos més baixos. Aquesta Borsa fa de 

mediadora entre els propietaris que tinguin habitatges lliures desocupats i els vulguin 

llogar i aquelles persones que busquen habitatge de lloguer. La Borsa ofereix: 

- Assessorament jurídic per a temes d'habitatge 

- Assessorament durant tot el procés de mediació 

- Signatura del contracte en la pròpia Oficina Local d’Habitatge (OLH) 

- Informació sobre els ajuts i subvencions que poden obtenir els llogaters i els 

propietaris 

 

 

De l’enquesta realitzada als joves s’observa com el desconeixement de l’Oficina Local 

d’Habitatge és molt elevat entre els joves de 18 a 21 anys però es va reduint molt a mesura que 

es van fent més grans. En aquest sentit, destaca que el 66,7% dels joves majors de 25 anys 

enquestats asseguren haver-hi anat alguna vegada. 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 45. Coneixement de l'OLH 
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Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

L’habitatge de protecció oficial 

 
El parc d’habitatges amb protecció oficial, gestionat per Promusa, l’empresa municipal de 

l'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, és d’un total de 462 habitatges. D’aquest total, 235 són 

adreçats a joves, que representen el 50,86% del total d’habitatges disponibles a maig de 2017. 

 

Taula 47. Habitatges de protecció oficial per a joves Maig 2017. Sant Cugat del Vallès 
 

       Nombre d’habitatges 

 

Cm Can Minguet, 99    59 

Pg. Baixador, 75    24 

Pl. Ausiàs March, 3    23 

C. Mar de la Xina, 7    35 

Av. Clota, 8    54 

Jardins P. Regalèssia, 1    40 

TOTAL   235 

Font de les dades: Promusa. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès. 2017 
 

 

El preu de lloguer se situa a l’entorn dels 300 euros però, gràcies als ajuts per al lloguer, aquest 

preu es pot veure reduït fins a uns 100 euros mensuals. En aquesta sentit, tot i que la renda 

bàsica d’emancipació va desaparèixer, actualment els joves opten als ajuts per al pagament 

del lloguer oberts a qualsevol persona. Aquests ajuts s’atorguen en funció dels ingressos del 

llogater. 

 

 

 

Tots els habitatges amb protecció oficial són accessibles. Tot i que no hi ha una reserva adreçada 
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específicament a persones amb discapacitat, si que un 3% de cada promoció es reserva a 

persones amb mobilitat reduïda i estan completament adaptats (un cop adjudicat es realitzen 

totes les adaptacions atenent a les necessitats de la persona adjudicatària). Tanmateix, el 

municipi també disposa de serveis de residència per a persones amb discapacitat. L'any 2014, 

11 joves menors de 18 anys en van ser usuàries i 9 de 18 a 25 anys33 

 

Aquests 235 pisos de lloguer tenen una finalitat transitòria per als joves. Els contractes són per 

5 anys i no es poder prorrogar. D’aquesta manera es promou la rotació. Els sol·licitants han de 

ser majors de 18 anys i menors de 35.  

 

Dels 235 habitatges de lloguer per a joves, 13 estan destinats al Parc d’habitatges de Fons 

Social per poder donar resposta a urgències socials. En alguns casos, els habitatges per a joves 

que estan desocupats es destinen a altres col·lectius que es troben en situació de precarietat i 

dificultat d’accés a l’habitatge. Això ha permès a la ciutat doblar el seu nombre en els darrers 

anys. Ha augmentat en 20 habitatges socials més respecte les dades de 2014, passant del 7% 

al 2014 a un 10% a l’any 2015 del total d’habitatge amb protecció oficial. 

 

Els requisits per sol·licitar un habitatge de protecció social fixen que s’ha d’acreditar ingressos, 

amb un topall màxim fixat a les bases d’adjudicació, i un històric de 3 anys empadronats al 

municipi. El mínim de tres anys d’empadronament al municipi permet donar resposta a les 

persones que van marxar per a què puguin tenir possibilitats de tornar a viure a Sant Cugat. 

 

Des de l’àmbit tècnic s’assenyala que, tot i que aparentment hi ha molta demanda a la ciutat de 

pisos de protecció oficial, són pocs els qui finalment acaben aportant la documentació i triant 

habitatge en cas que els sigui adjudicat en el sorteig. Per exemple, com es pot veure a la taula 

següent de l’últim sorteig realitzat, que correspon a la 4a convocatòria d’abril de 2017, de les 199 

persones convocades al sorteig només 46 van poder ser admesos i d’aquests 31 van triar 

habitatge. D’aquells que no van presentar la documentació o van renunciar es desconeix el motiu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 48. Sorteig d’habitatges de protecció oficial. Convocatòries realitzades 2setembre 2015-

juny 2017 

                                                
33 Font de les dades:i Diagnosi social de les persones amb discapacitat en el municipi de Sant 
Cugat del Vallès Maig 2014 



 
12
7 

  
 PRIMERA 

CONVOCATÒRIA 
SEGONA 

CONVOCATÒRIA 
TERCERA 

CONVOCATÒRIA 
QUARTA 

CONVOCATÒRIA 
CINQUENA 

CONVOCATÒRIA 

Data Setembre 2015 Abril 2016 Gener 2017 Abril 2017 Juny 2017 

Convocats 50 101 100 199 20034 
 
Admesos 

 
16 

 
39 

 
32 

 
46 

 
48 

 
 

Adjudicats 12 22 18 31 En curs 
 
Renúncies/No 
presentat 

 
4 

 
17 

 
14 

 
15 

 

*Al sorteig del 24 d’abril de 2015 es van presentar 795 participants 
 

Font de les dades: Promusa 

 

Aquesta situació podria portar a pensar que l’emergència habitacional a Sant Cugat no és tan 

elevada com es percep i que l’oferta cobreix les necessitats de la població. Tot i això, es posa de 

relleu la necessitat de analitzar si l’oferta i la tipologia del parc d’habitatges de protecció oficial 

de la ciutat existent està cobrint les necessitats d’habitatge. Es té la percepció que el model i 

disseny de pisos de protecció oficial de la ciutat no cobreix les necessitats d’un perfil determinat 

de joves, per exemple, mares joves. Un altre element a analitzar és si el fet que els pisos de 

protecció tinguin una rotació de 5 anys es percep com un element que dificulta l’emancipació del 

jovent, ja que no dona possibilitats de continuïtat al projecte de vida. 

  

                                                
34 No es disposa de més dades en el moment d’elaboració de la present diagnosi. 
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5.6  Comprometre’s i participar a 
Sant Cugat 

 

 

5.6.1 La informació 
 

Sant Cugat del Vallès compta amb diverses eines i canals d’informació i comunicació 

adreçats als infants i joves que difonen temes o activitats del seu interès, com ara el Canal 

Escoles de Cugat.cat o el Tot Sant Cugat. També hi ha instruments específics d’alguns recursos, 

com el Facebook de l’Espai jove Les Planes, Instagram, el Facebook i Twitter del Casal de 

Torreblanca o el portal Sant Cugat Entitats. 

 

Les famílies amb infants menors de 12 anys enquestades assenyalen que els millors canals per 

fer arribar la informació sobre activitats o recursos del seu interès són, en primer lloc, el correu 

electrònic; en segon lloc, a través de l’escola; i en menor mesura, les xarxes socials o mitjans 

generals de comunicació com el Tot Sant Cugat o la ràdio. També els infants que formen part del 

Consell dels Infants assenyalen l’escola, internet i els propis amics, com els millor canals per 

assabentar-se de les diferents activitats que s’organitzen a la ciutat. 

Els adolescents, per la seva banda, s’informen principalment a través de les xarxes socials i a 

través dels cartells a l’escola, el pavelló o altres equipaments. Els canals que utilitza el jovent per 

comunicar-se i organitzar-se han anat canviant, i actualment ho fan principalment a través de les 

xarxes socials i al voltant de temàtiques molt concretes. La franja d’edat adolescent de 12 a 18 

anys utilitza principalment l’Instagram. Els seus pares i mares utilitzen el Facebook i per aquesta 

raó molts adolescents no volen ser-hi en aquesta xarxa. El context actual, per tant, requereix que 

l’Ajuntament vagi adaptant i adequant els canals d’interlocució i de foment de la participació amb 

el jovent.  

De l’enquesta realitzada als joves de 12 a 30 anys es desprèn que la majoria dels joves consultats 

es consideren poc o gens informats, sobretot en les franges adolescents, mentre que el grau 

d’informació augmenta a mesura que els joves són més grans. 
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Gràfic 46.. Grau d'informació de les activitats i recursos 

 
 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

I el mitjà que utilitzen per fer-ho, en totes les franges d’edat, són principalment les xarxes socials 

i els amics i amigues. 

 
Gràfic 47.  Mitjans o canals per assabentar-se de les activitats que s’organitzen a Sant Cugat 

 

 
 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 
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L’Oh!Ficina jove és l’espai de referència per la informació i assessorament als 

joves. Es troba situada al Casal de Torreblanca . Ofereix acompanyament a càrrec 

de professionals experts en cada una de les temàtiques. Aquest servei permet 

donar una resposta individualitzada a  les diferents demandes que puguin tenir els 

joves sobre formació, ocupació, salut, habitatge, oci i cultura, etc. Entre els serveis 

i recursos que presta hi ha viatgeteca, tramitació de carnets, T-jove. L’horari és de 

dilluns a dijous, de 10 a 14h i de 16 a 19.30h i divendres, de 10 a 14h 

 
 
 

5.6.2 La participació a la ciutat 
 

Sant Cugat ofereix diferents oportunitats als infants i els joves perquè participin en aquells afers 

que els hi afecten. Amb el Reglament de participació ciutadana, l’Ajuntament posa a disposició 

de les entitats, les associacions i la ciutadania un ampli ventall d’espais, canals i mecanismes 

de participació per fer arribar les seves opinions i propostes i intervenir en la gestió del municipi. 

El ric i divers teixit associatiu de Sant Cugat facilita també participar activament i implicar-se en 

la vida de la ciutat. 

 

Des de l’àmbit tècnic es valora però, que la participació dels infants i joves és baixa i 

fonamentalment passiva. Hi ha un desequilibri en el tipus de participació que es promou per part 

de l’Ajuntament. Aproximadament el 90% de les iniciatives de foment de la participació que es 

fan arribar a centres educatius, joves i infants són activitats basades en el consum d’activitats 

dirigides, en les quals els infants i joves no tenen un paper protagonista en el disseny o 

organització d’allò que se’ls proposa. Per contra, tan sols el 10%  de la participació es produeix 

en espais institucionals estables de participació, amb representació dels infants i adolescents 

mitjançant processos d’elecció, o en processos concrets on sí que es cerca un paper més actiu 

dels infants i joves.  

 

En general, es percep una desconfiança mútua per participar, tant per part de l’Ajuntament per 

fomentar d’una manera més decidida la participació d’aquest col·lectiu, com per part dels joves. 

En ocasions, el foment de la participació dels infants i joves hi ha qui considera que s’utilitza com 

una eina de validació i legitimació de decisions ja preses. La tutorització dels processos i dels 

espais és un element que pot contribuir a diluir la participació dels infants i del jovent. Es valora 

que cal donar més continuïtat en el foment de la participació al marge dels espais, processos i 

col·laboracions puntuals que es produeixen.  
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Segons els agents consultats, part de la ciutadania de Sant Cugat no està vinculada amb les 

dinàmiques de la ciutat. Estudien i treballen fora de Sant Cugat i per tant la fan servir com a ciutat 

dormitori i per tant no s’impliquen ni participen. En aquest sentit, l’Ajuntament és capaç d’arribar 

als jovent associat però, en canvi, té moltes més dificultats per arribar als jovent no associat a 

cap entitat. 

 

Els tècnics valoren que caldria enfocar el foment de la participació d’infants i joves des de 

l’acompanyament, cercant estratègies per a què siguin els protagonistes en la generació 

d’iniciatives des del propi col·lectiu.  

 

5.6.2.1 La participació a la infància (3-12) 
 

Des de l’àmbit tècnic es percep que la participació que s’ha anat fomentant a Sant Cugat amb 

els infants respon més a un model assistencialista que no pas a un procés educatiu. Cal posar a 

infants i joves com a protagonistes de la participació, per a què vegin que poden fer coses i tenir 

incidència, i així contribuir a la seva participació a la ciutat un cop arribin a l’adultesa. En aquest 

sentit, es destaca la importància de promoure la participació des de ben petits per a què vagin 

interioritzant la cultura de la participació.  

 

En ocasions promoure la participació i els serveis a la comunitat depèn de la voluntarietat de 

cada professional, ja siguin els tècnics de participació o els equips de professorat. Quan els 

professionals estan motivats es poden impulsar moltes iniciatives, però cal convenciment polític 

i tècnic per poder entomar el temps i la càrrega de feina que requereix el foment de la participació 

infantil. 

 

En aquesta promoció de la participació resulta clau també la implicació de les famílies. Per això 

es fa necessari reforçar el treball amb les famílies i els centres educatius. 

  

Un dels espais de referència per la participació dels infants és el Consell dels Infants.  

 

  El Consell d'Infants és un òrgan de participació ciutadana, de caràcter 

consultiu, format per nens i nenes de 10 a 12 anys que estudien 5è i 6è de primària a 

les escoles de Sant Cugat. La seva funció és aportar als responsables polítics 

la visió que tenen els infants sobre la ciutat i la realitat que els envolta, perquè la seva 

opinió es tingui en compte a l’hora de prendre decisions que els afecten com a 

ciutadans. El Consell d'Infants es va constituir per primer cop el 14 de desembre de 

2010. Cada any reben un encàrrec per part de l’Ajuntament sobre el qual 

aprofundeixen i fan propostes.  
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Aquest curs 2017/2018 en formen part 34 nens i nenes de 17 centres educatius tant públics 

com concertats i privats: L’Olivera, Gerbert d’Orlhac, la Floresta, Joan Maragall, Thau, Àgora, 

Santa Isabel, Avenç, Collserola, Pins del Vallès, Catalunya, la Farga, Viaró, Hatikva, Ciutat 

d'Alba, Pureza de María i Creanova. 

 

El projecte de dinamització del Consell d'Infants s'estructura al voltant de diverses activitats que 

els infants desenvolupen a l’escola, a casa i a les sessions de treball del Consell d’Infants. També 

participa en activitats extraordinàries. L'any 2017 per exemple ha participat a la Festa de drets 

dels infants; activitats vinculades al Nadal i els Reis de la ciutat o en els Pressupostos 

participatius infantils, entre d'altres. 

 

La implicació dels nens i nenes al Consell d’Infants és alta durant tot el curs, amb una mitjana 

d'assistència d’uns 30 infants (el 88% del total) el curs 2016-2017. Estan motivats i fan de corretja 

transmissora als seus companys 

. 

 

 

Els infants consultats de vegades tenen la sensació que no disposen de prou temps per dir la 

seva i valoren que si tinguessin més temps i dies per treballar els temes, possiblement podrien 

sortir més propostes d'activitats i s'aprofitaria millor. A la memòria del Projecte de dinamització 

del Consell d'Infants del curs 2016-2017 es detallen altres propostes de millora: 

Presentar un dossier de treball a les escoles a inici de curs on quedi reflectides les activitats o 

propostes que es demanarien des del Consell d’Infants. Això implicaria tenir decidit l’encàrrec 

prèviament 

Definir, a principi de curs, les activitats extraordinàries en què es proposarà la participació del Consell 

des de l’Ajuntament  

Implicar a totes les escoles del municipi o, com a mínim, seguir ampliant el número d’escoles 

participants 

Millorar l’actualització del blog posant, com a mínim, un post per cada trobada 

Millorar la difusió del blog a les famílies i als infants 

Millorar la difusió que els mestres fan de la tasca desenvolupada a les sessions 

 
La implicació dels centres educatius en el projecte del Consell dels Infants és irregular i depèn 

de la voluntat de cada professor/a. Hi ha poca continuïtat a les aules d’allò que es treballa als 

En general, el Consell d'Infants està ben valorat pels nens 

i nenes que en formen part. Hi ha qui considera que és 

divertit i es valora que serveixi per donar la seva opinió, 

però també es té la sensació que no acaba de ser útil i 

se’n posa en dubte l’impacte. En aquest sentit, hi ha qui 

creu que sembla que s'utilitzi més per donar bona imatge 

que no pas per tenir en compte la participació dels infants. 
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Consells. Des dels serveis municipals es fomenta la vehiculació d’iniciatives, però són pocs els 

que hi col·laboren, tal i com va succeir per exemple amb les activitats sobre els drets dels infants 

emmarcades en el Pla Educatiu d’Entorn. 

 

Els agents consultats constaten la necessitat de temps per a què els espais estables de 

participació siguin validats i comptin amb el reconeixement i la legitimació necessària. En els 

inicis no s’acabava d’entendre què eren i quina era la seva utilitat. El Consell d’Infants, per 

exemple, ha necessitat set anys d’experiència per estar plenament legitimat. Per tant, cal pensar 

estratègies per comunicar millor què s’està fent i per a què, tant dins de l’administració com vers 

altres agents (centres, ciutadania, etc.) i posar en valor la tasca d’aquests espais i reconèixer la 

participació infantil i juvenil. En els espais de participació d’infants i joves calen tempos curts i 

possibilitat d’error, tenint en compte sobretot la dimensió pedagògica de la participació. 

 

 
5.2.6.2 La participació dels adolescents  
 

El Consell d’infants i el Consell de joves 13-16 es coordinen en aquells temes que detecten que 

cal treballar conjuntament.  

 

El Consell de Joves 13/16 és un òrgan consultiu i de participació que es constitueix 

l’any 2014 perquè els joves de Sant Cugat puguin exercir el seu dret a participar, a 

expressar les seves idees i opinions, així com proposar accions concretes per 

transformar la ciutat. Té encomanades les funcions següents: 

 Manifestar i expressar les seves idees, opinions i inquietuds a iniciativa pròpia o 

a consulta de l'Ajuntament, en relació amb els assumptes de la ciutat. 

 Fer aportacions al debat sobre els assumptes de la ciutat, tot formulant 

propostes, suggeriments o queixes respecte de qualsevol actuació. 

 Donar a conèixer els drets i els deures que corresponen a aquests joves dins de 

la seva comunitat. 

 Actuar com a canal de comunicació entre els joves que representen i les 

autoritats municipals. 

 Difondre els drets dels joves i promoure actituds de respecte per part de la 

societat adulta, valorant la seva opinió. 

 Donar a conèixer el punt de vist dels joves en els aspectes relacionats amb la 

Ciutat també entre els adults. 
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El Consell de joves 13-16 està format per un màxim de 30 consellers i conselleres i es reuneix 

un cop al mes. El curs 2017/2018 el Consell està tractant els temes d’inversió participativa en oci 

i esports i en la recerca de fórmules de participació per a majors de 16 anys. A més a més, tenen 

previst la seva implicació en la Festa Major 2018, realitzar actuacions per prevenir el 

ciberassetjament i participar en actes de ciutat. 

 

Tot i que els seus membres hi participen, es detecta que en alguns casos apareix certa 

desmotivació al llarg del procés. Els i les joves en general estan saturats d’activitats, i la visió 

tècnica ho atribueix possiblement al fet que no vegin que l’impacte de la seva participació es 

tradueix en resultats a curt o mig termini. En aquest sentit, plantegen que si poguessin proposar 

ells mateixos els temes a treballar a les sessions del Consell els engrescaria a participar d’una 

manera més activa. Tot i això, els consellers i les conselleres consultats són referents entre els 

seus companys com a interlocutors amb l’Ajuntament, i ells mateixos tenen la percepció que la 

majoria de propostes són escoltades per l’Ajuntament.  

 

Vehicular la participació d’infants i joves en els processos de participació que s’impulsen a la 

ciutat sovint és complex, ja que en ocasions la pròpia normativa limita i cal cercar estratègies i 

vies possibles per poder canalitzar-la. 

 

 
 

El procés de pressupostos participatius, que reserva una dotació per al Consell d’infants i el 

Consell 13-16 (enguany de 5.000 euros i la propera edició s’incrementarà a 15.000), n’és un 

exemple. Arrel de la demanda expressada pel Consell 13-16, en la segona edició de 

pressupostos participatius, d’aquest any, ja hi poden participar les persones empadronades a 

Sant Cugat majors de 14 anys, tant en la formulació de propostes com en l’exercici del dret a vot. 

 

En aquells processos en què els infants i joves veuen els resultats de la participació el  sentiment 

d’utilitat augmenta. Cal utilitzar estratègies específiques per afavorir i facilitar la seva participació 

en els processos que s’impulsin a la ciutat i aprofitar els espais de participació ja existents per 

dinamitzar les convocatòries. 

 

 

Això ha succeït, per exemple, en la zona per a joves que s’ha creat a Mira-sol, en què es va 

consultar al jovent per recollir propostes, a iniciativa del propi Consell de Barri. Per fer-ho, es va 

L’Ajuntament impulsa els pressupostos participatius 

per tal que els ciutadans i ciutadanes puguin proposar, 

debatre i decidir el destí d'uns 2 milions d’euros de la 

partida d'inversions del pressupost municipal per als 

anys 2018 i 2019.  
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utilitzar una enquesta que es va distribuir al jovent a través del consell de joves de Mira-sol i va 

permetre arribar a molts d’ells. 

En canvi, en altres processos és més difícil implicar-los, ja que no veuen el resultat de forma 

immediata o a curt termini, sinó a al cap d’un o dos anys, com succeeix amb els pressupostos 

participatius. 

  

Paral·lelament es valora que les estratègies de foment de la participació dels joves han de 

donar resposta a les seves voluntats i connectar amb els temes del seu interès. Es percep que 

l’oci és un dels temes que més els pot interessar, percepció que corroboren els resultats de 

l’enquesta feta a joves de 12 a 30. Els temes que destaquen sobre els quals els agradaria 

participar són l’oci, el lleure, l’esport i altres temes de ciutat.  

 

Tot i això, els joves adolescents consultats a través de l’enquesta consideren majoritàriament 

que participen poc o gens en els temes que els afecten. 

 

Gràfic 48. Grau de participació dels adolescents 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

 

Una altra iniciativa que promou la participació dels joves adolescents a la ciutat són els projectes 

d’Aprenentatge i Servei, que es van començar a impulsar a Sant Cugat el curs 2005-2006. 

Aquest és un projecte que combina processos d'aprenentatge i de servei a la comunitat, on els i 

les participants es formen treballant sobre necessitats reals de l'entorn amb l'objectiu de millorar-

lo. Representa una oportunitat per aprofundir i fomentar la participació del jovent i els serveis a 

la comunitat. Hi estan implicades diverses àrees municipals.  

 

El nombre de projectes d’Aprenentatge i Servei ha anat en augment en els darrers anys. Així, 

el curs 2015-2016 es van realitzar cinc projectes més que l'any anterior. Actualment hi ha 54 
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projectes en actiu, molts dels quals són projectes intracentres. El 42% dels projectes responen a 

l’àmbit d’acompanyament a l’escolarització i ajuda entre iguals. 

Actualment, tres centres de secundària estan participant en Aprenentatge Servei. Des de l’àmbit 

tècnic s’indica la dificultat perquè els centres educatius s’hi impliquin i s’apunten diversos 

elements de dificultat a l’hora d’implementar la nova assignatura que començarà el curs 2019-

2020 impulsada pel Departament d’Ensenyament amb el nom d’APS:servei comunitari: 

 

 Dificultat per trobar joves que vulguin participar en l’APS fora de l’horari lectiu.  

 La sobresaturació dels centres, que reben moltes propostes d’activitats i projectes 

per part de l’Ajuntament. 

 La manca d’interès entre els professors/es i, en general, poca vinculació d’aquests 

amb el municipi. 

 Les entitats són petites i tenen poca estructura per poder acollir aquets tipus de 

projecte, així com fer front a l’assegurança quan hi participen infants menors d’edat 

per la qual cosa requereixen d’un major acompanyament. 

 Alguns projectes s’adapten poc als centres. El poc voluntariat que es du a terme es 

fa fora de Sant Cugat, principalment a Barcelona, i el realitzen els joves del campus 

universitari de Sant Cugat.. 

 

En aquest sentit, a la memòria del programa ja es perfilaven alguns del reptes de futur: 

 

 Obrir la perspectiva de l’ApS a les diferents àrees de l’Ajuntament des de la 

coordinació i transversalitat, i treballar conjuntament amb altres agents clau del 

territori com el Centre de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament (qui 

impulsa el Servei Comunitari a secundària), entre d’altres. 

 Treballar la formació, participació i protagonisme de les entitats socials. 

 Realitzar una formació a l’equip tècnic de les diferents àrees i posteriorment a les 

entitats pròpies de cada àmbit.  

 

Per aquest motiu, i amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’està creant una estructura de 

coordinació tècnica i s’està treballant en tots els àmbits per donar a conèixer el servei a la resta 

de tècnics/ques municipals, així com a entitats de la ciutat, per veure si augmenta la demanda 

dels centres educatius per adherir-se a l’APS. La coordinació amb el servei de Joventut seria 

clau per cercar estratègies conjuntes per implicar als centres educatius i treballar la participació 

del jovent a la ciutat.  

 

La ciutat també compta amb un Pla Director de Cooperació de Sant Cugat. Un dels objectius 

és el d’apropar al públic adolescent i jove el discurs de la cooperació a partir de cercar noves 

aliances, aprofitant els tallers i les oportunitats que es generen amb els projectes d’Aprenentatge 

servei. En aquesta línia, el Pla de dinamització educativa també posa la seva atenció en la 
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cooperació, la pau i els drets humans  oferint a l’alumnat diversos tallers, xerrades i activitats 

amb relació a aquests temes. Malgrat aquestes iniciatives, la meitat dels adolescents consultats 

a través l’enquesta realitzada consideren que l’Ajuntament no posa prou canals o facilitats per 

escoltar la seva opinió.  

 

Gràfic 49. L’Ajuntament posa facilitats per tenir en compte l'opinió dels adolescents? 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

Així mateix, consideren majoritàriament que la millor manera de participar i donar la seva opinió 

seria a través de consultes puntuals. 

 

Gràfic 50. Voluntat de participar dels adolescents 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

Més enllà dels espais i projectes dirigits en especial als infants i adolescents, un altre espai 

important de participació estable, en aquest cas vinculat a la comunitat educativa, és el Consell 

escolar municipal. 
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El Consell Escolar Municipal està format per representants de les escoles, de les 

famílies i dels responsables polítics i tècnics de l’Ajuntament. Tal i com ja es preveia al 

Pla local d’infància i adolescència s'han redefinit les dinàmiques de treball de les reunions 

del CEM per a què siguin més dinàmiques i més participatives i s'impulsa la vessant 

formativa i d'intercanvi d'experiències en el Consell. 

 

 

5.2.6.3 La participació dels joves 
 

Els joves majors d’edat consultats a través de l’enquesta consideren majoritàriament que 

participen poc o gens en els afers que els afecta. Els valors, com s’observa en el gràfic següent, 

són semblants en els diferents intervals d’edat.  

 

Gràfic 51. Grau de participació dels i les joves 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

En canvi, en la valoració que fan sobre les facilitats que posa l’Ajuntament per escoltar l’opinió 

dels joves sí s’observen diferències. En aquest cas, els més crítics són els joves de 22 a 25 anys, 

amb un 70% que creuen que l’Ajuntament no ho posa fàcil. 

 

  

2,90

7,89

6,02

39,13

36,84

36,14

55,07

52,63

50,60

2,90

2,63

7,23

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18 a 21 anys

22 a 25 anys

més de 25 anys

Participem molt Participem força Participem poc No participem gens



 13
9 

Gràfic 52. Ajuntament posa facilitats per tenir en compte l'opinió dels joves 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

Novament, tal i com passava amb els adolescents, la millor manera de participar per ells és 

mitjançant consultes puntuals. 

 

Gràfic 53. Voluntat de participar dels joves 

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

Segons els agents consultats, entre els 18 als 23 anys en molts joves es produeix una 

desconnexió pròpia del moment en què es troben i participen menys. No es tracta però, d’un 

descens generalitzat, ja que no és el cas del jovent que forma part de les entitats, per exemple. 
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El fet que no hi hagi interlocutors clars dins del col·lectiu de joves fa que arribar-hi sigui més 

complex pels tècnics/ques i requereixi de més temps. Els canals habituals als quals els serveis 

municipals recorren per interlocutar amb el jovent són els centres educatius i les entitats i, per 

tant, no s’arriba a aquells joves que no estudien o no formen part de cap entitat. Encara resulta 

més complicat implicar als nois i les noies que fan més vida fora de la ciutat, sobretot els caps 

de setmana, ja que tenen menys vinculació amb la ciutat i no s’assabenten de les iniciatives que 

s’impulsen. 

 

Hi ha qui troba a faltar un consell de joventut més enllà dels Consell 13-16 però, perquè aquests 

espais funcionin cal que es percebin i siguin útils. En general, s’observa una falta de cultura 

participativa. Cal tenir en compte que elements com no veure els resultats de la seva participació 

a curt o mig termini o no rebre un retorn dels procés poden generar la frustració i dificultar que el 

jovent participi més. 

 

Des d’algunes entitats s’assenyala que no té sentit promoure la participació dels joves sinó 

s’empodera la ciutadania. Es valora que no hi ha una voluntat política real de promoure la 

participació i posen com exemple el Pacte per la nit. Es tractava d’un espai de participació i 

coresponsabilitat amb els joves, però no es va respectar allò que s’havia acordat amb ells. Les 

entitats observen que si les decisions que s’acorden no es fan, la ciutadania no s’empodera i es 

desincentiva la participació.  

 

El Projecte Desplaça Jove (Festa Major) va néixer com evolució de les antigues barraques.  

 
 

Una altre recurs que treballa la participació i compromís dels joves amb la ciutat és l’Oficina jove 

de Voluntariat, adreçada a majors de 16 anys. Fa les crides de voluntariat a través de les entitats 

i es coordina amb el Oh!Ficina Jove i amb el Servei d’Educació. Pretén donar resposta a tota la 

ciutadania que vulgui fer voluntariat i assessorar-la de les diferents opcions que tenen. També 

Aquest projecte pretén implicar als joves en 

l’organització d’aquest espai jove, que se celebra dins 

de les activitats de la festa gran de la ciutat. Disposa 

d’una pagina de Facebook, https://es-

es.facebook.com/dpjove/, on es canalitza la 

informació i agenda d’activitats. 
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ofereix formació i assessorament a les entitats socials de Sant Cugat del Vallès, així com difusió 

de les seves activitats.  

 

 

 

 

Si bé no es disposa de dades desagregades per grups d’edat, les dades disponibles indiquen 

que l’any 2015 hi havia 345 persones inscrites. Segons un estudi realitzat per la pròpia oficina, 

el col·lectiu de joves és el menys nombrós fent voluntariat, principalment perquè estan saturats 

d’activitats. A més, l’estudi concloïa que la demanda del jovent de la ciutat es centrava en 

voluntariat vinculat amb els àmbits de l’educació, medi ambient, voluntariat internacional 

(Cooperació) i esport, mentre que l’oferta de Sant Cugat és principalment de voluntariat social i 

de diversitat funcional.  

 

Gràfic 54. Àmbits d’interès del jovent per a realitzar tasques de voluntariat:   
Si fessis una tasca de voluntariat en els sis propers mesos, en quins dels següents àmbits  

t'agradaria fer-ho 
 

 

Font: dades aportades per l’Oficina de Voluntariat. Sant Cugat del Vallès 

 

Així doncs, hi ha un desajust entre la demanda de joves que volen fer voluntariat i l’oferta existent. 

Des de l’Oficina s’estan cercant estratègies per encaixar l’oferta i la demanda i connectar les 

accions de voluntariat social i de diversitat funcional amb l’interès del jove.  

 

La ciutat també compta amb el Programa Banc del Temps, que té com objectiu promoure 

l'intercanvi gratuït de serveis, per ajudar a resoldre necessitats, millorar la convivència, etc. El 

Banc del Temps és un projecte promogut per l'Ajuntament de Sant Cugat en col·laboració amb 

l'Associació Salut i Família. Actualment compta amb més de 400 socis i sòcies de diferents edats 

i te dues seus, Banc del Temps Centre i el Banc del Temps de Mira-sol.  
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El teixit associatiu de Sant Cugat 

 

Sant Cugat compta amb un teixit associatiu actiu i divers: associacions esportives, culturals, 

empresarials, de cooperació, de gent gran, associacions de veïns, etc.  

Més de 500 entitats de tots aquests àmbits estan inscrites al Registre Municipal d'Entitats i 

Associacions. 

Aquesta inscripció els permet accedir a ajuts i serveis de l'Ajuntament: sol·licitar l'ús 

d'instal·lacions municipals, incloure les seves activitats a les agendes municipals o formar part 

del portal www.santcugatentitats.net. Aquestes associacions estan distribuïdes per tot el territori 

de manera que tots els barris tenen entitats de referència i la participació és alta. 

Al registre d’entitats hi figuren 21 de juvenils i 44 vinculades al món educatiu, majoritàriament 

AMPA. Cal tenir en compte, però, que el teixit associatiu és molt dinàmic i que el grau d’activitat 

d’aquestes entitats és divers. Així mateix a San Cugat hi ha seccions d’entitats esportives oc 

culturals que també s’adrecen a infants i joves i que no figuren en aquest llistat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.santcugatentitats.net/
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Entitats de joventut/Lleure35 Entitats de l’àmbit de l’educació 

 Acció Cultural de Sant 
Cugat 
Casal Popular La Guitza  

 Agrupament Escolta 
Berenguer el Gran - St. 
Cugat 

 Agrupament Escolta La 
Floresta 

 Aprop Produccions 

 Associació Centre d'Esplai 
Loyola 

 Associació Curts i Més 

 Associació de Scrabble a 
Sant Cugat 

 Associació Juvenil Front 
Freak 

 Associació juvenil i cultural 
Bombotronic 

 Associació Juvenil i Cultural 
Karabassà 

 Associació per la Promoció 
d'Espectacles Infantils 

 Col·lectiu Jocs del Món 

 Coordinadora d'Entitats de 
Barraques de Festa Major 

 Esplai Esquitx 

 Esplai Pica-Roca 

 European Youth Parliament 
Espanya 
Eype  

 Grup de Joves de la 
Parròquia de Sant Cugat 

 Institut de la infància de 
Barcelona 

 Labatuescola 

 Sunset Empordà festival 
 

 Abraçades 

 AFA Escola la Mirada 

 AMPA Arnau Cadell 

 AMPA Col·legi Pureza de 
María 

 AMPA del CEIP Turó de 
Can Mates 

 AMPA Escola Ciutat 
d'Alba 

 AMPA Escola Collserola 

 AMPA Escola Gerbert 
d'Orlhac 

 AMPA Escola Joan 
Maragall 

 AMPA Escola La Floresta 

 AMPA Escola Pins del 
Vallès 

 AMPA Escola Santa 
Isabel 

 AMPA Escola Thau Sant 
Cugat 

 AMPA IES Angeleta 
Ferrer i Sensat 

 AMPA IES Leonardo da 
Vinci 

 Associació Escola-
Entorn, Educant en 
Societat 

 Associació Life Project 
(Projecte per la vida) 

 Associació pel Respecte 
en la Criança 
ARC  

 Associació per a la 
criança en euskera Gure 
Txokoa 

 Associació promotora de 
la Fundació per a l'Ajut a 
Nens i Joves d'Altes 
Capacitats de Catalunya 
FANJAC  

 Associació Tretzevents-
Waldorf Steiner 

 Aules d'extensió 
universitària 

 Fundación Lauraluna, 
Nuevas Estructuras 
de Convivencia 

 JUGAMI 

 Kid's point Associació 
per al Foment i 
l'Ensenyament de 
l'anglès 

 Orienta 
Associació per la 
'orientació laboral i el 
desenvolupament 
personal  

 AMPA Institut 
Joaquima Pla i 
Farreras 

 AMPA Pi d'en Xandri 

 Asociación Asamblea 
por una Escuela 
Bilingüe de Cataluña 

 Asociación de padres 
de alumnos del 
colegio Hatikva 

 Asociación 
Movimiento Misionero 
Mundial 

 Associació ARCE 
Acompanyament 
respectuós a la criaça 
i l'educació - Grup 
Local  

 Associació Catalana 
de Zooteràpia 

 Associació de 
Famílies d'Alumnes 
de Crea Nova 
Creativitat i Innovació 

 Associació de Mares i 
Pares del CEIP 
Catalunya 
AMPA Escola 
Catalunya  

 Associació de Pares 
d'Alumnes del Centre 
d'Estudis Àgora 
APA Centre d'Estudis 
Ágora  

                                                
35 Font de les dades: http://www.santcugatentitats.net/ 

http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd715HyknIb7lu6eJ_6CLHSdQkELCrcrWo
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd715HyknIb7lu6eJ_6CLHSdQkELCrcrWo
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdDaV5rgL7mPifcYJNZQnSEO3TL0hTgt6l
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdDaV5rgL7mPifcYJNZQnSEO3TL0hTgt6l
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdDaV5rgL7mPifcYJNZQnSEO3TL0hTgt6l
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgduOtqJKmMuZy2WAJdLdrlcr5IMEpg_RGZ
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgduOtqJKmMuZy2WAJdLdrlcr5IMEpg_RGZ
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdUP4mn3wdsyWOPpfPv5F5bP2zry5BlIuh
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdGLJ0kOUzMKRcFTTYurr8gX6IxWjIjCjU
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdGLJ0kOUzMKRcFTTYurr8gX6IxWjIjCjU
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdUP4mn3wdsyU8S3skz2hFtdCX87QXDKGo
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgds9mkOVr0TVN5nuc0f8rFU2Yzmq4CorY0
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgds9mkOVr0TVN5nuc0f8rFU2Yzmq4CorY0
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdDQ5BtTOI2oxvJ1AWNexfXSQfv6BV4PKN
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdDQ5BtTOI2oxvJ1AWNexfXSQfv6BV4PKN
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdsEWKP5yAckGpfK_fKV_P030oMZAXqvEX
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdsEWKP5yAckGpfK_fKV_P030oMZAXqvEX
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdcjhwp2d-5OURu7yMm5R3MAU-CKm4J6OK
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdcjhwp2d-5OURu7yMm5R3MAU-CKm4J6OK
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdLRO6Ex7Q2S6l0y6AyTTWdgum3oMZdcST
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdLRO6Ex7Q2S6l0y6AyTTWdgum3oMZdcST
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd_J6YRcAmuLeT86KHgvh2H6NuBDI3wNuu
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdsEWKP5yAckEKXJ-R8_p8-YVVp2kHopy-
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdsEWKP5yAckEKXJ-R8_p8-YVVp2kHopy-
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd715HyknIb7kwck7HcmI3CxG9_KQah7MI
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd715HyknIb7mdIbR1zmtMAkH5DjqqvtKw
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd-tBMKtLRRUiNQwJDmUFOP3svaMH5Dj36
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd-tBMKtLRRUiNQwJDmUFOP3svaMH5Dj36
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgduOtqJKmMuZxvkpUAnB7Hc11T6jC9v6rA
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgduOtqJKmMuZxvkpUAnB7Hc11T6jC9v6rA
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdUP4mn3wdsyUx7_XxlYgt4emRaFHz5MV8
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdUP4mn3wdsyUx7_XxlYgt4emRaFHz5MV8
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdWuh-WY-PDrUuAsf0lIFkMIRcLj4fs3sr
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdOO6z4XZrneRbyVf4Aa4roz2a2SBPHki7
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd7N8Uy2xp9_IfgrprgezaGrYrq3xG85QW
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd7N8Uy2xp9_IfgrprgezaGrYrq3xG85QW
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdLRO6Ex7Q2S7yu06YXyeaBud-NPRb2eWF
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdLRO6Ex7Q2S7yu06YXyeaBud-NPRb2eWF
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdW-E2L9nxUi5Xme93rgMB1KzPzjlDGau8
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdW-E2L9nxUi5Xme93rgMB1KzPzjlDGau8
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdmYGC0SP4oByHeQ5hGFIMWNvcWTm-AuCA
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdvjW_fe8x3aMraupYvxZOo8eJlFi-EB0F
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdvjW_fe8x3aMraupYvxZOo8eJlFi-EB0F
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdFisO9fd7hsrIcnHNAd7GN_iiFg1oiCtc
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdFisO9fd7hsrIcnHNAd7GN_iiFg1oiCtc
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdUP4mn3wdsyWDGGhrdvAWBS5nolkDRHG4
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd715HyknIb7l9dwjHj5z_HT6jmNLMgcIv
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd715HyknIb7l9dwjHj5z_HT6jmNLMgcIv
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd_HEgcw_JKTnpbJpd7Wd1ykdjdDREnNE6
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd_HEgcw_JKTnpbJpd7Wd1ykdjdDREnNE6
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdJYzImhFGUsaRYMm6TsJ7TjOPIwLlocpM
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdJYzImhFGUsaRYMm6TsJ7TjOPIwLlocpM
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdhuHKiMkt6qw0g4tvPOrc9PTpHIS7VDOn
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdhuHKiMkt6qw0g4tvPOrc9PTpHIS7VDOn
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd715HyknIb7mDlM2UmdTsR666dBrS9DVK
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd715HyknIb7mDlM2UmdTsR666dBrS9DVK
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http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdr5up1k2y5oiUZt9RbVYQHdr-uSt25HcO
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdw5fKrJZfrfA22mw6AVtJEVSzQRXTz-pp
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdw5fKrJZfrfA22mw6AVtJEVSzQRXTz-pp
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http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdOO6z4XZrneQkMII1f-LO1gWOMCl8_uXy
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdhuHKiMkt6qy-BrWGIb1GWdmpfmWSBhBL
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdhuHKiMkt6qy-BrWGIb1GWdmpfmWSBhBL
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdhuHKiMkt6qy-BrWGIb1GWdmpfmWSBhBL
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdhuHKiMkt6qy-BrWGIb1GWdmpfmWSBhBL
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdSRvjf4tdcH7IF1jYIBLFAOAFEKjN-IYO
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdSRvjf4tdcH7IF1jYIBLFAOAFEKjN-IYO
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd7N8Uy2xp9_L1AB7eRMJXlsaAF5L5mVAM
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd7N8Uy2xp9_L1AB7eRMJXlsaAF5L5mVAM
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdnJfxDgyBN6XOJstx3OnU5_iUvyxvdXGs
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdnJfxDgyBN6XOJstx3OnU5_iUvyxvdXGs
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdnJfxDgyBN6XOJstx3OnU5_iUvyxvdXGs
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdcudGzTf_hoIFzqAfe5MFLAtQ5tl5XwXW
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdh32zUkMR8fLc4nKfr8-tpsydPh6VKcmH
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdh32zUkMR8fLc4nKfr8-tpsydPh6VKcmH
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdh32zUkMR8fLc4nKfr8-tpsydPh6VKcmH
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdh32zUkMR8fLc4nKfr8-tpsydPh6VKcmH
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd9HVETcFUEWOIqN5EKMcWzVYakKOpCOK3
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd2EaxPC_C2YrXto4pQqqrKsMdjcXeUG8V
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd2EaxPC_C2YrXto4pQqqrKsMdjcXeUG8V
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd2EaxPC_C2YrXto4pQqqrKsMdjcXeUG8V
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdoogUuqsEJ2gZYNyk1INGRh_lS4_UabL1
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdo1A_oKCUBiAs4Dt76ihw0_cP_AyFXGQG
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdo1A_oKCUBiAs4Dt76ihw0_cP_AyFXGQG
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdo1A_oKCUBiAs4Dt76ihw0_cP_AyFXGQG
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdHEgMzB9ouE93R2S2HmuAlX4Sz3BFhXrh
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdHEgMzB9ouE93R2S2HmuAlX4Sz3BFhXrh
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdHEgMzB9ouE93R2S2HmuAlX4Sz3BFhXrh
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdJ607Yqcopof3fqNtqT0EZKtJTQp7iKou
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdJ607Yqcopof3fqNtqT0EZKtJTQp7iKou
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdJ607Yqcopof3fqNtqT0EZKtJTQp7iKou
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdAgil6yv0KN3vN9I_v8PLWFMnpfIFaOAE
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd0KU8MaWa8hMbWN5Wx0Bab0I8fYxawBF1
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd0KU8MaWa8hMbWN5Wx0Bab0I8fYxawBF1
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdscDA3ucsCpBUByxUNShftQsV9WwsYy7q
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdscDA3ucsCpBUByxUNShftQsV9WwsYy7q
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdscDA3ucsCpBUByxUNShftQsV9WwsYy7q
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdscDA3ucsCpBUByxUNShftQsV9WwsYy7q
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd9HVETcFUEWMnkBsSbmXNPCKgrnG9p_il
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd9HVETcFUEWMnkBsSbmXNPCKgrnG9p_il
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd9HVETcFUEWMnkBsSbmXNPCKgrnG9p_il
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdhuHKiMkt6qxhuMHQXry53tlk_JdjpfB1
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdhuHKiMkt6qxhuMHQXry53tlk_JdjpfB1
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdhuHKiMkt6qxhuMHQXry53tlk_JdjpfB1
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 Fundació Planeta 
Imaginario-Esade 
Creapolis 

 Sant Cugat del Vallès 
cap a l'economia soical, 
solidària i sostenible 

 Sant Cugat Toastmasters, 
asociación para el 
desarrollo de la 
comunicación oral 

 Associació de pares 
d'alumnes del Col·legi 
la Farga 

 Associació Edbuilding 

 Associació Educació 
Viva Sant Cugat 

 

Dels joves consultats a través de l’enquesta, un 70% forma part d’alguna entitat de Sant Cugat i 

dels qui no en formen part de cap, assenyalen com a motius principals la manca de temps per 

fer-ho o el desconeixement de les entitats que hi ha a Sant Cugat.  

 

http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd__HEKAWWPkHKk5O3nCgebvo3yDHpGLvw
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd__HEKAWWPkHKk5O3nCgebvo3yDHpGLvw
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd__HEKAWWPkHKk5O3nCgebvo3yDHpGLvw
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd0KU8MaWa8hPuxUeX8v4AM_BQEHAcGR4X
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd0KU8MaWa8hPuxUeX8v4AM_BQEHAcGR4X
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd0KU8MaWa8hPuxUeX8v4AM_BQEHAcGR4X
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdOO6z4XZrneRxHfWHxxhxW-DNt6_LMeoN
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdOO6z4XZrneRxHfWHxxhxW-DNt6_LMeoN
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdOO6z4XZrneRxHfWHxxhxW-DNt6_LMeoN
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdOO6z4XZrneRxHfWHxxhxW-DNt6_LMeoN
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdsl6UCqxZ2j-mnzUivOZ0oOUnKEQhRenk
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdsl6UCqxZ2j-mnzUivOZ0oOUnKEQhRenk
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdsl6UCqxZ2j-mnzUivOZ0oOUnKEQhRenk
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgdBvrs66guE5zsTcJn0mVBaOweRUvERpvM
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd0KU8MaWa8hM49wKOb1JdWz1e6ic37AT1
http://www.santcugatentitats.net/Detall_entitat/_HdmMJ-RwF74LjWZemB8iNgJERf8fvDgd0KU8MaWa8hM49wKOb1JdWz1e6ic37AT1
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Gràfic 55. Motius pels quals no formes part de cap entitat

 

Elaboració pròpia. Font de les dades: Enquesta a joves de 12 a 30 anys. Diagnòstic 0-30, 2017 

 

Des de l’àmbit tècnic es valora que el teixit associatiu de la ciutat està segmentat i hi ha 

diferències segons l’àmbit. En general les entitats són febles i petites i es troben amb limitacions 

que els dificulten promoure una participació que vagi més enllà del consum d’activitats. 

 

Les Associacions de veïns, per exemple, esta perdent força, degut principalment a les dificultats 

de relleu generacional, excepte en els barris nous on se’n generen de noves. Els darrers anys, 

les entitats esportives han anat en augment i arrosseguen a molta gent. Les entitats culturals 

també són molt potents, tenen bons contactes, capacitat organitzativa, i, tal i com succeeix amb 

les esportives, disposen de més dotació en les subvencions que entitats d’altres àmbits. Les 

entitats de cooperació són petites i molt diverses i, en general, tenen poca estructura.  

 

Hi ha entitats que assenyalen que el compromís que encaixa amb el model de ciutat amable i 

familiar és benvingut, en canvi altres expressions de compromís o activisme que impliquen 

conflicte són rebutjades perquè produeixen destorb.  

 

Hi ha força acord en que no totes les entitats tenen el mateix pes al municipi i el tracte que reben 

per part de l’Ajuntament. Aquestes diferències es veuen per exemple en l’autorització a utilitzar 

determinades places o espais públics on les entitats de cultura tradicional tenen sempre 

preferència. Això fa que els esplais, els agrupaments i les entitats més noves sense tanta tradició,  

o amb menys gent els costi tenir una major visibilitat. 

Les entitats consultades reclamen un major recolzament i acompanyament per part de 

l’Ajuntament. Per exemple, la comunicació amb les entitats de lleure es podria millorar, ja que en 

ocasions les respostes són lentes o el tracte massa formal per correu electrònic i poc proper. En 

el procés de sol·licitud de subvencions, per exemple, van trobar a faltar un major acompanyament 

que anés més enllà de sol·licitar-los la documentació. També s’indica que des dels centres 
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educatius costa posar-s’hi en contacte amb les entitats per poder explorar projectes compartits 

que tinguin un major impacte. 

Un altre exemple són les entitats esportives que reben un doble suport, en forma de cessió 

d’espais i en suport econòmic. Es valora que és un greuge comparatiu amb el suport que reben 

altres entitats. 

Pel que fa la coordinació entre entitats, entre les entitats culturals hi ha una certa coordinació 

a través de la Taula d’entitats culturals; i  les AMPA disposen de la coordinadora de AMPA. Amb 

la resta no hi ha espais de coordinació o no funcionen. Per exemple, la Taula d’educació en el 

lleure, que agrupa esplais i agrupaments, només es va convocar una vegada l’any passat i de la 

trobada no es va fer cap acta. Les entitats consultades també troben a faltar més canals de 

difusió per projectar la feina que fan.  

 

 
Pel que fa a la formació de les entitats, es valora que caldria promoure cursos entre els joves 

que estiguin bonificats. Per exemple, el curs de CIATE que es fa des del servei d’esports està 

bonificat pels joves que formen part d’entitats del municipi. Es podria fer quelcom semblant amb 

el curs de monitors de lleure, de manera que es pogués organitzar al municipi i estar bonificat. 

L’any passat es va intentar fer el curs de monitors però als joves dels esplais no els sortia a 

compte fer-ho a Sant Cugat, perquè si ho fan a través de les seves fundacions tenen descomptes. 

El curs no va tirar endavant per manca de gent. 

 

 

 

 

 

 

6. Conclusions 

 

La població entre 0 i 30 anys de Sant Cugat 

 

Actualment el portal web Santcugatentitats.net és 

l'espai a la xarxa de les associacions, entitats i col·lectius 

del municipi. Consta d’un directori amb les principals 

dades de les entitats locals, un apartat de recursos per 

les entitats i un altre de serveis que ofereix la xarxa 

associativa; i es pot accedir a les notícies, agenda d'actes 

i serveis de les entitats vinculades a Santcugatentitats.  
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La població de 0 a 30 anys que viu a Sant Cugat del Vallès és de 36.410 persones36, fet que 

representa el 40,7% de la població total del municipi, un percentatge més elevat que el comarcal 

(34,08%). 

 

La proporció de població infantil de 0 a 12 anys representa el 17,32%, valor més alt que la del 

conjunt de la comarca  que és del 15,36%. La població infantil s’eixampla principalment en la 

franja dels 4 als 12 anys que, a Sant Cugat, té un pes relatiu del 12,50%, el més elevat amb 

relació a la resta de franges d’edat. La franja d’edat de 13 a 18 anys representa el 7,88%, una 

proporció també més elevada que la del conjunt de la comarca (6.33%). Els propers anys doncs, 

es preveu que la franja d’edat d’adolescents i joves augmenti ja que el nombre d’infants entre els 

0 i els 12 anys és superior al de joves i adolescents actuals.  

 

Sant Cugat, una ciutat per aprendre 
 
 

 
Una ciutat per aprendre 
 

  
Elements d’oportunitat 

 
Aspectes a treballar 

 

Oferta educativa 
i escolarització 

 Àmplia oferta de centres 
educatius públics i privats 
de molta qualitat. 

 Augment de la demanda 
de places en escoles 
públiques. 

 Mesures d’adaptació de 
les escoles bressol a les 
necessitats de les 
famílies (flexibilització 
horaris, ...). 

 Sistema de tarifació social 
per facilitar l’accés. 

 Existència d’altres models 
de serveis d’atenció a la 
petita infància. 

 Pol d’atracció formativa 
universitària. 

 Predisposició de 
l’Ajuntament i les 
universitats per treballar 
la vinculació amb el 
territori. 
 

 

 Garantir uns mínims de 
qualitat d’atenció en els altres 
models d’atenció a la petita 
infància.  

 Increment de les places 
públiques a primària i 
secundària. 

 Rebaixar la pressió social per 
cursar batxillerat. 

 Enfortir  i adequar l’oferta de 
cicles formatius a la ciutat. 

 Oferir alternatives a la 
formació universitària. 

 Afavorir la vinculació de les 
universitats i l’alumnat amb el 
territori. 
 

Orientació 

acadèmica 

 Existència de diferents 
iniciatives d’orientació i 

 Detecció precoç i seguiment 
de l’alumnat que presenta 
dificultats d’aprenentatge al 

                                                
36 Segons dades del padró municipal d’habitants 2016. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès 
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 acompanyament als 
alumnes. 

llarg de tot el seu curs 
acadèmic. 

 Millorar i reforçar 
l’acompanyament 
personalitzat al jove en la  
detecció i seguiment de casos 
d’abandonament o de joves 
que surten del circuit. 
 

Immersió  

tecnològica i 

innovació 

educativa.  

 

 Xarxa d’escoles que 
participen a Escola Nova 
21. 

 Recursos i programes per 
la innovació. 

 Resistència per part d’alguns 
centres educatius. 

 

Atenció a les 

necessitats 

especials 

 

 Sant Cugat compta amb 
diversos recursos 
adreçats a alumnat amb 
necessitats educatives 
especials. 

 Decret d’atenció 
educativa a l’alumnat en 
el marc d’un sistema 
educatiu inclusiu. 

 Reforç lingüístic a 
l’alumnat de primària.  
 

 Ampliació dels recursos 
públics per poder atendre les 
necessitats educatives 
especials, tant dins com fora 
de l’aula. 

  Dissenyar estratègies per 
poder fer reforç de llengua 
catalana a secundària dins 
dels centres. 

Oferta 

complementària 

 

 Oferta  extraescolar 
àmplia i variada. 
 
 

 Pensar estratègies per 
implementar algun tipus 
d’ajuda universal per arribar a 
tothom i garantir l’accés de 
tots els infants i joves  a 
l’oferta. 

 Dissenyar una oferta atractiva 
i accessible pels adolescents. 

El paper de les 

famílies 

 

 Existència de programes 
per treballar la implicació 
de les famílies. 

 Donar continuïtat a la 
secundària al treball que s’està 
realitzant família-escola a 
primària. 

Espais d’estudi 
 Les biblioteques i espais 

d’estudi del municipi  
 Continuar estudiant la 

demanda i l’oferta per adequar 
horaris i equipaments. 

 
 
 
 
 
 
 Oferta educativa i escolarització 

 

Sant Cugat té una àmplia oferta de centres educatius públics i privats de molta qualitat que 

permet una cobertura de places important i més elevada que a altres municipis de l’entorn. Les 

famílies amb infants menors de 12 anys valoren majoritàriament que aquesta oferta és suficient 

o molt bona. Les persones que consideren que l’oferta és insuficient, majoritàriament assenyalen 
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que calen més places a escoles de primària, tant públiques com concertades laiques. En menor 

mesura assenyalen la necessitat de més projectes d’escola lliure o amb projectes innovadors, 

així com més oferta d’ensenyament en llengua anglesa.  

 
 

La majoria d’infants escolaritzats en escoles bressol es concentren en centres de titularitat 

privada (73,9% el curs 2016-17), una tendència que han anat en augment els darrers anys. Cal 

tenir en compte, però que aquest augment ve condicionat per l’augment de les places d’oferta 

privada. Tot i això, des de l’àmbit tècnic s’indica que en els darrers anys hi hagut un augment en 

la demanda de places a les escoles bressol públiques. 

Hi ha diversos motius que, segons els tècnics consultats, expliquen la dificultat d’accedir a 

escoles bressol públiques. En primer lloc, els preus elevats de les places públiques que, a 

Sant Cugat, són equiparables als de l’oferta privada i representen una barrera econòmica per a 

moltes famílies.  

Per aquest motiu, s’està implantant el sistema de tarifació social, per facilitar l’accés, tant a 

les escoles bressol municipals, com a l’Escola de Música i conservatori i l’Escola d’Art i 

Disseny així com a les activitats esportives. El sistema de tarifació social està permetent 

rebaixar fins al 70% les quotes i en els casos que també tenen dificultats per assumir el 

30% restant es vehicula  a través de serveis socials  que pot arribar  a cobrir el 100% de la 

quota en cas necessari.  

 

Les famílies que volen models diferents d’atenció a la infància han d’optar per serveis 

alternatius o privats (principalment, centres de suport, espais familiars o persones cuidadores 

a casa, i en menor mesura, les llars de criança o les mares de dia). En aquest aspecte, preocupa 

que aquests altres models d’atenció a la petita infància no estiguin regulats. Caldria exigir 

i garantir uns mínims de qualitat d’atenció a aquestes iniciatives. 

 

La transició de l’escola bressol a la primària es treballa conjuntament amb els centres 

educatius i s’evita que hi hagi un trencament massa brusc entre les dinàmiques i el funcionament 

a les escoles bressol i al segon cicle d’educació infantil. La coordinació i comunicació entre 

les escoles bressol municipals i els serveis municipals de suport i atenció a la infància és 

fluïda, els circuits estan pautats i són clars, de manera que la detecció i la derivació a 

altres serveis, quan s’escau, funciona de manera adequada. 

 

De l’alumnat de primària, només un 42,35% dels alumnes es matricula a l’oferta pública, mentre 

que aquest mateix percentatge s’eleva fins el 66,48% al conjunt de la comarca. Ha augmentat 

el nombre de famílies que demanen places a escoles públiques tant a segon cicle 

d’educació infantil com a educació primària i la tendència és que vagin en augment. Els 

agents consultats atribueixen aquest augment en la demanda d’escola pública a diversos factors. 

D’una banda, al prestigi de l’escola pública que ve donat en part pel moviment d’innovació 

educativa. Moltes famílies ja no trien l’escola per proximitat sinó pel projecte educatiu que 



 15
0 

proposa  cada centre en el marc de la seva autonomia. De l’altra, a l’arribada de noves famílies 

bàsicament de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que s’instal·len a Sant Cugat, principalment 

a Volpelleres, i que han apostat majoritàriament per l’escola pública. I en tercer lloc a les famílies 

que treballen fora del municipi i fins ara matriculaven els fills a centres d’altres municipis, mentre 

que actualment opten per escolaritzar-los a Sant Cugat.  

 

L’escolarització en l’etapa de l’Educació Secundària Obligatòria també és més elevada en 

centres privats concertats que no pas en els centres públics, tot i que s’observa un lleugera 

tendència a l’augment en la demanda. Sant Cugat comptarà el curs vinent amb noves línies i per 

part del Departament d’Ensenyament es considera que al municipi hi ha una oferta de 

places suficient. Amb tot, alguns dels agents consultats assenyalen que l’oferta de places de 

secundària és insuficient i que ha mancat previsió en la planificació de l’oferta. 

Pel que fa a l’educació post obligatòria, el percentatge d’alumnat escolaritzat a batxillerats 

se situa prop del 70% (a nivell comarcal és menys del 50%), mentre que en cicles de grau mig 

és del 12,4% i en cicles de grau superior és del 18,3%. Es coincideix a assenyalar que hi ha una 

gran pressió social per cursar batxillerat, tot i que aquest itinerari no és el més adequat 

per alguns nois i noies. Si la inscripció a Cicles formatius no es fa en el seu moment, aquells 

que suspenen l’ESO i volien fer batxillerat  no tenen places a cicles formatius i poden arribar a 

perdre un any lectiu. L’oferta de cicles formatius es dimensiona comarcalment per part del 

Departament, i això fa que fa que alguns joves hagin d’anar a Terrassa, Sabadell o Barcelona. 

A Sant Cugat l’oferta de cicles és privada principalment i hi ha qui valora que caldria una 

oferta més variada, així com ampliar la possibilitat de cursar FP dual, ja que Sant Cugat compta 

amb moltes empreses i la FP dual permetria formar els joves i facilitar-ne la transició al món del 

treball. Actualment a Sant Cugat no es cobreixen totes les places dels cicles ofertats, mentre que 

als altres municipis de la comarca això no passa per la quals cosa des de l’àmbit polític es planteja 

necessari revisar i enfortir l’oferta existent al municipi. Així, es preveu impulsar un estudi en 

l’àmbit de l’Àrea Metropolitana que suposarà una oportunitat per detectar les necessitats de les 

empreses i plantejar estratègies per adequar i promoure els cicles formatius més adients per 

Sant Cugat. 

 

La ciutat també compta amb oferta formativa complementària a través dels tres PFI, la UEC, 

així com a través de l’Escola d’adults, que ofereix també les proves d’accés a cicles de grau 

mig.  

 

Sant Cugat, és un pol d’atracció formativa, atès que és una ciutat ben comunicada, amb un 

entorn amable i que allotja diferents centres de formació universitària ubicats a la ciutat. Malgrat 

la presència d’aquests centres, des de l’àmbit tècnic s’indica que manca una major vinculació 

de les universitats i l’alumnat universitari amb el territori, que no fa vida a la ciutat. S’han 

impulsat diferents iniciatives però, l’estratègia de col·laboració i vinculació amb el territori no ha 
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reeixit, tot i que tant per part de l’Ajuntament com des de les universitats hi ha predisposició a la 

col·laboració.  

 

A més a més, Sant Cugat té bones comunicacions de transport amb altres universitats, com ara 

la Universitat de Barcelona o la Universitat Autònoma de Barcelona. Tot i això, s’indica que 

l’accés a la universitat és car i es troben a faltar alternatives a la formació universitària 

 

 Orientació acadèmica 

 

Sant Cugat impulsa diferents iniciatives, per tal d’orientar i acompanyar els joves en el procés de 

decisió sobre el seu itinerari formatiu. Tot i haver-hi el Grup d’orientació de joves, s’assenyalen 

dificultats de detecció de necessitats i de seguiment de casos d’abandonament o de joves 

que surten del circuit així com de detecció precoç i de seguiment de l’alumnat que 

presenta dificultats d’aprenentatge al llarg de tot el seu curs acadèmic. Aquestes 

necessitats es perceben més en els centres públics. En aquest sentit, s’indica la necessitat de 

millorar i reforçar l’acompanyament personalitzat al jove i que es faci un millor seguiment.  

 

 Immersió  tecnològica i innovació educativa.  

 

Aquest és un eix de les polítiques educatives del municipi i en els darrers tres anys s’han dedicat 

nombrosos recursos a l’acompanyament dels centres de primària i de secundària en el 

procés d’innovació tecnològica, tot fomentant l’ús de la tecnologia com a eina al servei de la 

innovació educativa. Aquest procés d’innovació, però, en alguns casos s’ha viscut amb prudència 

per part dels centres educatius, ja sigui perquè l’allau de recursos els ha desbordat,  perquè 

aquests recursos han arribat abans de que tinguessin una necessitat concreta, o per la 

resistència a incorporar determinats canvis. 

 

A la ciutat hi ha escoles que tenen projectes educatius innovadors, que treballen per projectes 

i que repercuteix en un augment de la motivació dels alumnes. Un total d’onze centres formen 

part del moviment d’Escola Nova 21, que impliquen molt a les famílies i Sant Sant Cugat és 

l’únic municipi que compta amb una xarxa formada només per centres del municipi. Tot i això, 

alguns centres encara no han mostrat interès en formar-ne part,fet que provoca un cert 

desequilibri en la participació de les famílies d’escoles que no treballen amb aquestes 

metodologies  o que tot i treballar-hi no volen formar part del moviment. 

 Atenció a les necessitats especials 

 

Les necessitats especials es tracten de forma inclusiva en el centres d’ensenyament del 

municipi sostinguts amb fons públics. Tanmateix, des de l’àmbit tècnic es valora que 

manquen recursos per poder atendre les necessitats educatives especials, tant dins com 

fora de l’aula. Les necessitats d’aprenentatge, com ara els trastorns relacionats amb la 
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lectoescriptura o  logopèdia  no tenen cobertura pública, excepte en el cas de hipoacúsies greus 

o sordesa. L’oferta de centres d'atenció psicològica, logopèdia o trastorns de l'aprenentatge és 

de gestió privada. Es preveu que gràcies al Decret d’atenció educativa a l’alumnat en el marc 

d’un sistema educatiu inclusiu, aprovat el 19 d’octubre de 2017, es millori la cobertura de 

l’alumnat amb necessitats educatives especials.  

 

També hi ha una demanda històrica d’un centre d’educació especial per a infants i joves, atès 

que manquen recursos per atendre casos de trastorns mentals en la infància al propi municipi.  

 

En l’acollida de l’alumnat nouvingut cal reforç lingüístic, que a primària es treballa des de 

les escoles però, en canvi, a l’educació secundària no es dóna ni dins ni fora del centre. Caldria  

dissenyar estratègies per poder fer llengua catalana dins del centre, a les tardes a través 

d’entitats i sobretot adreçades als  cursos de 3r i 4t de la ESO. Cal tenir present els casos 

d’adolescents que arriben a Sant Cugat quan tenen 14 o 15 anys, reagrupats per les seves 

famílies, i que es troben amb dificultats amb l’idioma així com amb altres factors de vulnerabilitat 

(escolarització deficient al seu país d’origen o que han tingut una escolarització tardana). 

 

 Oferta complementària 

 

Sant Cugat té una oferta extraescolar complementària àmplia i variada. La franja de 3 a 12 

anys és la més atesa, tant pel que fa a l’atenció als  infants, als professionals que treballen amb 

ells i a les famílies. Tot i això, es planteja la necessitat de pensar estratègies per implementar 

algun tipus d’ajuda universal per arribar a tothom i garantir l’accés de tots els infants a 

l’oferta. En general, hi ha dificultats  per detectar les  famílies que no poden accedir.  

 

Els adolescents tenen una oferta extraescolar diversa, principalment esportiva o cultural, 

però seria interessant obrir-la a altres àmbits d’activitat i potenciar que sigui motivadora 

pel jovent i facilitar-ne l’ accés. Es té la percepció que amb la implementació de l’horari 

compactat als instituts, s’ha incrementat el nombre de joves que fan extraescolars. No obstant hi 

ha joves que es queden aïllats a casa o enganxats a les pantalles. Per aquest motiu, es 

valora necessari generar espais on els joves es puguin trobar, relacionar-se i trencar amb 

aquest aïllament social.  

 

 El paper de les famílies 

 

La implicació de les famílies en l’aprenentatge i educació dels infants i joves és un element 

clau, que es treballa des de diferents projectes: treball escola-família amb els centres educatius, 

Pla educatiu d’entorn, Escola de pares i mares, la sèrie TV famílies i escoles, sobre formació de 

pares i pares, etc.  
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Es valora necessari des de l’àmbit polític implementar el treball família - escola també a la 

secundària, ja que el paper de les famílies a en aquesta etapa és significativament diferent 

que a l’etapa d’educació primària. També s’assenyala que la implicació i l’acompanyament que 

fa el professorat a l’alumnat a la secundària és menys personalitzat.  

 Espais d’estudi 

 

Sant Cugat del Vallès, compta amb diverses biblioteques, que són un recurs socio educatiu 

reconegut i molt utilitzat per les famílies amb infants menors de 12 anys. Molt joves les utilitzen 

com espai d’estudi. Cal continuar estudiant quina és la demanda i adaptant l’oferta (tant en 

espais, horaris i equipament) donat que les aules d’estudi, a banda de donar resposta a les 

necessitats d’aquest tipus d’espai, també cobreixen la necessitat dels joves d’un espai de 

trobada, inexistent a Sant Cugat, i ofereixen una oportunitat per a la col·lectivització de l’estudi. 

També hi ha un perfil de joves que a casa no disposa d’espais adequats per a l’estudi i la 

biblioteca no és un espai adequat per a ells, perquè no es poden fer treballs en grup. Aquesta 

necessitat també s’ha detectat des de l’Escola d’Adults, on assenyalen que alguns alumnes, 

davant la manca d’espais adequats per a l’estudi a la ciutat, van al locutori a estudiar i fer treballs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant Cugat, una ciutat saludable pels infants i 

joves  

 

 
Una ciutat saludable 
 

  
Elements d’oportunitat 

 
Aspectes a treballar 
 

 

Els recursos 

d’atenció 

 Diversos serveis i recursos per 
atendre als infants i joves. 

 L’oferta de recursos públics 
d’atenció a infants i joves s’ha vist 
reduïda. 
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  Servei d’atenció a situacions de 
maltractament infantil en infants 
i joves de 5 a 18 anys.  

 Pla Far de colors. 
 

 

 Cercar estratègies per a què el 
metge de capçalera esdevingui el 
referent per a les famílies en tots 
aquells casos en què l’atenció 
d’un pediatra no és necessària. 

 Hi ha problemàtiques de salut 
mental infantil que no queden 
cobertes pels recursos públics. 

La salut i el 
temps de lleure 

 La promoció d’esport 
saludable i millora de l’ús dels 
parcs per part del jovent.  

 Activitats esportives com a 
espais de prevenció. 

 Cercar alternatives a l’oferta 
d’oci vinculat al consum. 

El paper de les 
famílies 

  Poca presència de les famílies 
amb els seus fills. 

 Tendència de les famílies a 
buscar recursos d’atenció a la 
petita infància fora de Sant 
Cugat. 

Addiccions 

 Pla d’actuació sobre els 
consum de drogues entre els i 
les adolescents. 

 Previsió de la realització d’un 
estudi del consum de drogues 
per districtes i edats. 

 Treballar la permissivitat existent 
dels pares amb relació a l’oci 
nocturn i les addiccions. 

 Posar especial atenció en els 
malestars del jovent i reforçar el 
treball preventiu i 
l’acompanyament. 

 Reforçar  els recursos 
terapèutics per atendre als 
adolescents. 

Hàbits, 

trastorns i 

atenció a la 

salut en la 

infància 

 

 Accions  de prevenció i 
sensibilització amb relació al 
bon ús de les tecnologies de la 
informació i la comunicació per 
aprofitar-les com a instruments 
educatius.  

 

 Poca presència familiar. 

 Ús de pantalles. 

 Manca d’un projecte únic per 
abordar addicions a pantalles.  

Diversitat 
afectiva sexual 

 Obertura d’un Servei d’atenció 
integral LGTBI a Casa Mónaco 
per a adolescents i joves. 

 

 Treball amb els centres 
educatius. 

 
 
 
 
 Els recursos d’atenció 

 

La ciutat compta amb diferents serveis i recursos per atendre la salut dels infants i els 

joves. Des de l’àmbit tècnic es percep que la demanda de reforçar el servei de pediatria ha 

augmentat ja que moltes famílies opten per portar als seus fills/es al pediatra enlloc del metge de 

família. De fet, és una situació comú arreu de Catalunya. Està en fase d’estudi cercar estratègies 

per a què el metge de capçalera esdevingui el referent per a les famílies en tots aquells casos 

en què no és necessari l’atenció d’un pediatra. 
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Pel que fa  la salut mental, tot i que la ciutat compta amb un recurs especialitzat com el CSMIJ, 

els tècnics consultats perceben que hi ha problemàtiques que no sempre es poden qualificar 

com a patologia mental i que no són cobertes des del CSMIJ o els recursos especialitzats 

ubicats a Rubí o Terrassa. Per tant, en aquest context, hi ha problemàtiques de salut mental 

infantil que no queden cobertes pels recursos públics. 

 

Pel que fa les situacions de maltractament, Sant Cugat disposa d’un Servei d’atenció a situacions 

de maltractament infantil en infants i joves de 5 a 18 anys, dins del Protocol de prevenció i 

intervenció del maltractament a la infància i adolescència de Sant Cugat del Vallès; i Pla Far de 

colors, Servei d’Atenció i Recuperació Terapèutica per Infants i Adolescents, de 0 a 18 anys, 

emmarcat en el Servei Municipal d’Atenció a la Dona, dins la Xarxa Municipal d’Atenció a les 

Dones. 

 

 El paper de les famílies  

 

En la cobertura de les necessitats de les famílies en la criança dels seus fills/es es donen dues 

situacions segons els tècnics consultats. D’una banda, no afloren les situacions 

problemàtiques d’algunes famílies i de l’altra hi ha una tendència entre les famílies a 

buscar recursos d’atenció a la petita infància fora de la ciutat ja que a Sant Cugat no existeix 

una alternativa municipal a les escoles bressol. 

 

El context laboral amb permisos de maternitat curts i de paternitat pràcticament nuls porten en 

molts casos a l’externalització de la criança i a la manca de presència dels pares i mares que 

reverteix en l’educació emocional dels fills i filles. Aquest fet no ajuda a què els infants tinguin 

adults referents. En aquest sentit, comença a aparèixer un moviment de gent demanant espais 

de criança responsable, però que encara no és majoritari entre la població de Sant Cugat. 

Aquesta absència repercuteix en els seus hàbits, especialment en l’adolescència, (per 

exemple, els nutricionals, ja que sovint mengen sols) i en ocasions desemboca en 

trastorns emocionals que s’agreugen en situacions de risc d’exclusió. 

 
Els tècnics consultats també destaquen la permissivitat de les famílies amb relació a l’oci 

nocturn dels seus fills/es adolescents així com amb el consum de drogues . Cal tenir en 

compte que les alternatives d’oci a Sant Cugat són poques i estan aïllades. Aquest oci 

està principalment vinculat al consum. En aquest sentit, hi ha acord entre els agents 

consultats que el model d’oci actual no ofereix alternatives per aquesta edat.  

 

 Hàbits, trastorns i atenció a la salut en la infància 

 

Són diversos els elements que generen preocupació entre els responsables tècnics consultats. 

D’una banda, en l’ús de les pantalles en infants de dos anys, per l’efecte que pugui tenir en el 

seu desenvolupament i perquè en molts casos és símptoma de la poca presència familiar. De 
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l’altra, l’excessiva medicalització que comença a l’etapa 3-12 i que esdevé un element comú al 

llarg de totes les etapes. També preocupa que hi ha famílies que suprimeixen el consum de 

determinats aliments de la vida dels seus fills/es, sense que hi hagi una justificació mèdica, com 

ara la lactosa o el gluten de la dieta dels infants; el sobrepès i el sedentarisme en la població 

infantil a Sant Cugat també és una realitat  a tenir present, tot i que es considera que és un 

fenomen menor que a altres ciutats.  

 

 Les addiccions 

 

D’acord amb la visió tècnica, les dades del consum de drogues entre el jovent a Sant Cugat són 

equiparables a la resta de Catalunya. Des de l’àmbit polític  es percep que la permissivitat de 

les famílies amb relació amb l’oci nocturn dels seus fills també existeix en l’esfera de les 

addicions, considerant-les com a normals entre el jovent. Més enllà del consum de drogues, als 

responsables tècnics es preocupa la detecció dels malestars que hi ha darrera dels 

consums: població jove que se’n prengui per fer front a dificultats diverses (per exemple, l’estrès 

pels exàmens). És necessari treballar els malestars emocionals del jovent i realitzar 

acompanyament també amb les famílies, tant d’aquells joves que consumeixen com 

d’aquells que pateixen depressió, ansietat, etc. L’any 2012 l’Ajuntament de Sant Cugat 

impulsà la creació del Pla d’actuació sobre els consum de drogues entre els i les adolescents. 

Està previst realitzar un estudi per districtes i edats, fet que suposa una oportunitat per poder fer 

un abordatge des d’una perspectiva global i l’actualització de les dades amb relació als consums 

de drogues entre el jovent de Sant Cugat,  

 

 

Cal reforçar els recursos terapèutics per atendre als adolescents, ja que els centres 

terapèutics no estan subvencionats per a joves menors de 18 anys. El Centre d’Assistència 

i Seguiment a drogodependències (CAS )no és percebut com un recurs adreçat al jovent.  

 

Els i les joves de Sant Cugat tenen un accés molt ràpid a les tecnologies i la ciutat no compta 

un projecte únic i específic per abordar les addiccions a les xarxes socials del jovent. Però, 

la ciutat sí compta amb diferents accions  de prevenció i sensibilització amb relació al bon ús de 

les tecnologies de la informació i la comunicació per aprofitar-les com a instruments educatius.  

 

 Diversitat afectiva sexual 

 

Es valora la necessitat de treballar millor la diversitat afectiva sexual als instituts, tot i que 

des de les direccions dels centres no es percebi com una necessitat. No s’aposta per aquest 

tema ni per l’acompanyament emocional al jovent. En aquest sentit, es destaca l’oportunitat que 

representa l’obertura d’un Servei d’atenció integral LGTBI a Casa Mónaco gestionat per 

Polítiques socials per a adolescents i joves. 
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 La promoció d’hàbits saludables  

 

Les escoles estan treballant hàbits saludables (Programa de Salut Escolar, Pla de 

dinamització educativa, Escola de pares i mares) i s’ha anat millorant en aquest àmbit al llarg 

dels darrers anys. Ara bé, encara queda camí a recórrer i es té la sensació que potser es 

treballa o es promou més a l’escola pública que no pas en algunes escoles privades i 

privades concertades. 

 

L’esport que es promou a la ciutat és saludable i s’està millorant l’ús dels parcs per part del 

col·lectiu jove. Les activitats esportives són espais de prevenció que funcionen i tenen un 

efecte positiu en la promoció de la salut. Es destaca però, que l’oferta esportiva adreçada 

a adolescents de 12 a 16 anys és principalment federada i vinculada a la competició. 

 

De l’enquesta realitzada als joves de 12 a 30 anys, es desprèn que majoritàriament se senten  

informats o molt informats. La ciutat compta amb diferents recursos d’orientació i 

acompanyament al jovent en l’àmbit de la salut, com el Programa Salut i Escola, servei ben 

valorat que els i les adolescents tenen com a referent i que fan servir: i la Tarda jove, també 

reconegut pels propis joves: funciona i rep moltes visites, cada vegada de situacions més 

complexes.  

 

Tot i això, es percep que l’educació emocional, que és quelcom assimilat a primària, no està tan 

assumida a l’etapa secundària. Caldria abordar l’educació i acompanyament emocional al 

jovent i a les famílies de manera transversal i comunitària.  

La ciutat com espai de convivència i relacions 

positives 

 
 

 
La ciutat com espai de convivència i relacions positives 
 

  
Elements d’oportunitat 

 
Aspectes a treballar 
 

Les diferències 

de la població 

 

 Serveis i recursos adreçats a 
població en situació o risc de 
vulnerabilitat. 

 Situació de polarització social. 

Informació i 

l’accés als 

recursos 

 Serveis, programes i 
prestacions adreçats a les 
famílies. 
 

 Habilitar un circuit obert d’accés 
a la xarxa de serveis i recursos. 

 Desigual distribució territorial 
dels recursos. 
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Ajuts i 

prestacions 

 

 Tarifació social.  Millorar la coordinació entre els 
serveis municipals i la resta 
d’agents de la ciutat a través 
d’espais estructurats i amb una  
figura tècnica de coordinació per 
aportar una visió estratègica més 
integral i universal. 

 

Les relacions i 

la gestió de les 

emocions 

 

 Tallers i activitats de 
prevenció. 

 Major visió de fons per treballar 
més enllà dels símptomes. 

 
 
 Les diferències de la població 

 

Sant Cugat del Vallès és la ciutat catalana amb la renda neta mitjana de les llars més elevada i 

la tercera en la llista de ciutats de l'Estat amb la renda més alta de mitjana per llar. Tot i això, 

l’Observatori sociològic de Sant Cugat apunta a un tendència creixent entre les persones amb 

dificultats per fer front a problemes d’alimentació i neteja, amb dificultats per fer front al 

pagament de la llar (llum, aigua, gas), o per fer front al pagament de l’habitatge. Aquestes 

dades, així com les conclusions del Pla d’inclusió de Sant Cugat, apunten a una situació de 

polarització social, tant socioeconòmica com de diferències en l’àmbit territorial. Tot i els 

nombrosos recursos i serveis, es té la percepció que no es visualitzen les dificultats que 

tenen alguns col·lectius i hi ha poca consciència d’aquesta segmentació entre la 

ciutadania.  

 

 
 Informació i l’accés als recursos 

 

Els tècnics consultats troben a faltar un circuit obert per a què tothom pugui conèixer l’oferta 

diversa de serveis i recursos de la ciutat i pugui entrar a la xarxa de forma natural, treballant 

per l’accés a alguns serveis i recursos en itineraris fora dels serveis socials de manera que es 

puguin establir relacions normalitzades amb persones d’altres perfils.  

 

Tot i que l’oferta d’activitats és molt àmplia, la distribució dels recursos és desigual en l’àmbit 

territorial en funció dels barris, tots ells amb diferents trets, dinàmiques territorials i 

organització. S’identifica La Floresta amb un dèficit de recursos, especialment amb una manca 

d’oferta per a joves. Accedir als recursos ubicats en altres zones de la ciutat requereix 

desplaçament, amb les dificultats relacionades amb els dèficits en la mobilitat amb transport 

públic.  
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L’Ajuntament impulsa serveis, programes i prestacions adreçats a les famílies, alguns dels quals 

són destinades a les famílies en situació de vulnerabilitat: Projecte El Talleret, Projecte Rebost, 

Projecte Ajuda’m a créixer. També disposa de dos centres oberts dirigits a infants de 6 a 12 anys, 

que han fet un canvi treballant cap a un model mes integrador; i es duen a terme diverses 

mesures per afavorir l'accés d'infants amb necessitats educatives especials a les activitats: Taller 

Triangle, mesures per la promoció de la integració dels infants amb necessitats especials en les 

entitats d’educació en el lleure, etc.  

 

 

 Ajuts i prestacions 

 

L’Ajuntament de Sant Cugat impulsa diferents ajuts i beques per famílies que ho necessiten. 

A banda de la tarifació social també hi ha ajuts econòmics per a infants escolaritzats en les 

escoles bressol municipals i ajuts de menjador d’escolarització obligatòria en funció de la 

capacitat econòmica de les famílies així com ajuts específics per famílies que estan en 

seguiment. 

 

Des de l’àmbit tècnic es té la percepció que sovint les respostes són tardanes, estan 

parcel·lades i són sectorials. Així mateix, es percep un cert desconeixement dels recursos 

de què disposa la ciutat, tant entre els propis tècnics/ques municipals com en els centres 

educatius. Per millorar aquesta situació, calen espais estructurats de coordinació amb una 

figura tècnica que actuï de pont entre els serveis municipals i  la resta d’agents de la ciutat, 

que aporti visió estratègica més integral i universal, garantint l’accés dels infants i joves 

en situació de exclusió als recursos.  

 

 

 
 Les relacions i la gestió de les emocions 

 

Des de l’àmbit tècnic és valora que la intervenció en problemes d’assetjament o de relacions 

abusives sovint es centra més en els símptomes – a través de tallers i activitats de prevenció 

reflexió-, en allò que es veu, que no pas en analitzar el problema de fons. Per tant, caldria una 

major visió de fons en les polítiques municipals, ja que no analitzar els problemes de fons 

porta el risc de minimitzar i normalitzar les conductes (relacionades amb l’assetjament, les 

relacions entre iguals, el malestar...). 
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Els usos del lleure a Sant Cugat 
 
 

 
Els usos del lleure 
 

  
Elements d’oportunitat 

 
Aspectes a treballar 
 

Oferta esportiva 

 

 Àmplia xarxa d’equipaments 
i instal·lacions esportives. 

 Hàbit de pràctica esportiva 
molt consolidat entre la 
població. 

 Activitats de foment de 
l’esport femení i adequació 
de l’oferta a les necessitats, 

 Polítiques de bonificacions 
per garantir l’accés a 
l’activitat esportiva . 

 Incrementar l’oferta d’activitats 
esportives per a famílies i les 
activitats no competitives. 

 Seguir plantejant estratègies per 
donar continuïtat a la pràctica 
esportiva en l’etapa de 
secundària. 

 Promoure més activitats 
esportives puntuals obertes. 
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 Mesures per canalitzar la 
demanda de joves que volen fer 
esport no federat. 

 Alliberar espais i horaris als 
equipaments per donar resposta 
a la demanda i les necessitats 
dels nois i noies que volen fer 
esport sense estar federats. 

 Seguir fomentant les activitats 
esportives a la via pública. 
 

Oferta cultural 

 Oferta àmplia, variada i 
accessible fins als 12 anys. 

 Equilibri territorial de l’oferta. 

 Equipaments musicals 
referents entre els joves. 

 Descomptes per a joves per 
facilitar l’accés a l’oferta. 

 Continuar treballant en la 
descentralització de l’oferta. 

 Articular oferta  atractiva per 
adolescents de 13 a 18 anys. 

 Continuar millorant la difusió de  
l’oferta. 

Oferta d’oci 

 Oferta infantil i familiar 
àmplia i diversa. 

 
 

 Donar una resposta més integral 
i global a les necessitats en 
l’àmbit del lleure. 

 Definir la prioritat futura pel que 
fa a l’oferta de lleure del jovent, 
adolescent i major d’edat. 

 Manca d’espais de referència 
juvenil. 

 
 
 

 

 

 

 

 

L’oci, el lleure i l’esport configuren àmbits importants en la vida dels infants i joves, no tan 

sols perquè representen els seus espais de gaudi en el temps lliure sinó perquè son 

vehicles importants pel seu desenvolupament i aprenentatge.  

 

En general, aquesta oferta és molt ben valorada per les famílies amb infants menors de 12 

anys enquestades. En canvi, entre els i les adolescents aquesta percepció positiva es 

dilueix entre els que afirmen desconèixer l’oferta i els que consideren que l’oferta no 

s’ajusta a les seves necessitats. Entre els i les joves majors d’edat, s’observa com els més 

crítics amb l’oferta existent són els joves d’entre 22 a 25 anys. 

 

La majoria dels joves consultats, un 82%, assenyala que realitza aquestes activitats a la ciutat, i 

entre les activitats que troben a faltar destaquen concerts i espectacles, més activitats 

esportives al marge dels clubs, i també activitats de teatre, arts o fotografia, entre d’altres. 

 

L’Esport a Sant Cugat 
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 Oferta esportiva  

 

Sant Cugat del Vallès és una ciutat on l’activitat esportiva és molt present i es canalitza a 

través d’una àmplia xarxa d’equipaments i instal·lacions esportives. Destaca de manera 

especial la presència de camps de futbol, pistes poliesportives, pistes de petanca, mobiliari urbà 

per la pràctica esportiva a l’espai públic i algun equipament més singular, com ara les hípiques o 

el golf. El teixit associatiu esportiu està format per 134 entitats, i la promoció i la gestió de l’esport 

a la ciutat es canalitza des de l’Oficina Municipal d’Esport per a Tothom (OMET). 

 

La gran aposta que Sant Cugat ha fet tradicionalment per l’esport infantil ha provocat que l’hàbit 

de la pràctica esportiva estigui molt consolidat entre la població, i que ara hi hagi una forta 

demanda en edats més grans. Aquesta pressió es dóna en tots els àmbits i s’observa que cal 

planificar bé com atendre aquest gruix d’adolescents que representen un important sector de la 

població es faci gran i passin a ser joves que amb necessitat d’aquests i altres serveis. 

 
L’oferta esportiva adreçada a infants s’ha potenciat molt i s’ha mantingut al llarg dels darrers 

anys, fet que ha permès consolidar la pràctica esportiva en aquesta franja d’edat. La majoria de 

les famílies d’infants menors de 12 anys enquestades assenyalen que l’oferta esportiva és 

suficient. Tot i això, aquells que indiquen que caldria millorar-la apunten la necessitat que hi hagi 

més activitats esportives que puguin fer conjuntament pares i fills, activitats no competitives i 

millores d’equipaments com ara piscines o skateparks. També assenyalen la necessitat d’establir 

preus més assequibles, tot i que  l’Ajuntament articula polítiques de bonificacions per garantir 

l’accés a l’activitat esportiva (beques, programa de tarifació social,  etc.)  

 

 Pràctica esportiva entre els i les adolescents 

 

 Des de fa quatre anys s’ha anat avançant en la promoció de la pràctica esportiva entre els 

i les adolescents, per donar continuïtat a la pràctica esportiva escolar als instituts i centres 

de secundària. Com a repte de treball futur, es planteja la necessitat d’anar eixamplant la línia 

de treball amb els centres, atès que fins ara només es treballa amb centres públics, però 

la realitat escolar de Sant Cugat és que hi ha més alumnes als instituts concertats o privats que 

no pas als centres públics. 

 

Els joves consultats coincideixen a assenyalar que a Sant Cugat es promou molt la pràctica 

esportiva. Valoren positivament que l’oferta estigui distribuïda per diversos pavellons segons les 

modalitats d’esport. La Guinardera, possiblement perquè queda més apartat d’altres zones de la 

ciutat, és poc coneguda entre els joves i es podria potenciar més. Tot i això, cal assenyalar que 

la major part de l’activitat esportiva per a joves, però, és federada a través de clubs. 
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Per aquest motiu es demana promoure més activitats esportives puntuals obertes. Si bé 

s’organitzen tornejos esportius, amb bona acollida entre el jovent, s’observa interessant donar 

continuïtat a aquest tipus d’activitats al llarg de l’any perquè ofereixen una alternativa a 

l’oferta federada de la ciutat.  

 

 Esport femení 

 

Arran de l'estudi realitzat sobre els hàbits esportius dels adolescents, es va poder copsar que 

amb el pas de la primària a la secundària es genera una diferència de la pràctica esportiva del  

entre els nois i les noies. Tot i això, caldria tenir en compte que, si bé és cert que en els 

equipaments municipals hi ha menys noies que nois, en altres instal·lacions en espais privats 

(dansa, activitats pseudoesportives, etc.), hi ha més noies que nois. En aquest context s’estan 

promovent activitats de foment de l’esport femení i l’oferta es va adaptant a les necessitats 

que es detecten.  

 

 L’accés i ús de les instal·lacions esportives 

 

Les entitats consultades assenyalen que un dels problemes importants és que els clubs ocupen 

tots els horaris de les instal·lacions esportives pels seus entrenaments i activitats, i això provoca 

que altres persones no puguin fer servir aquest espais. Des del Servei d’Esports es va plantejar 

la possibilitat d’organitzar lligues a pavellons municipals en horaris de menys ocupació (per 

exemple, la franja de 22.00 a 24.00 hores) però no va ser viable, ja que les entitats esportives 

van acabar absorbint aquestes franges horàries, també per la gran demanda que tenen. 

 

Les entitats esportives, tot i que es beneficien d’aquesta cessió d’espais, mantenen quotes molt 

altes pels associats, per la qual cosa es considera un greuge comparatiu pels joves amb menys 

recursos que no poden o volen federar-se i que, tot i així, sí que voldrien utilitzar les instal·lacions 

públiques. En aquest sentit, hi continua havent dificultats per alliberar espais i horaris als 

clubs i  donar resposta a la demanda i les necessitats dels nois i noies que volen fer esport 

sense estar federats.  

 

 Esport a l’aire lliure 

 

Sant Cugat disposa d'una àmplia xarxa d'equipaments urbans que promou la practica 

esportiva d'infants i joves, valorats molt positivament, ja que atrauen al jovent. Properament el 

Servei de Joventut col·laborarà en la difusió d’un recull amb relació a la ubicació dels diferents 

espais de la ciutat per a la pràctica de l’esport a l’aire lliure. A mes, l’Ajuntament programa 

activitats per a infants i adolescents en parcs i zones verdes de la ciutat: i hi ha col·lectius 

que fan un ús intensiu d’aquests espais a l’aire lliure i s’hi passen tot el dia. 
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La cultura a Sant Cugat 

 

Sant Cugat compta amb una Xarxa de Centres Culturals Polivalents, format per un conjunt de 

vuit equipaments municipals, repartits per tot el territori urbà, la finalitat dels quals és ser espais 

de referència en cultura de proximitat.  

 

 La cultura en la infància 

 

Els agents consultats valoren que l’oferta cultural de la ciutat és àmplia, variada i accessible 

fins als 12 anys. Actualment es promou l'equilibri territorial de les activitats que 

s'organitzen i es descentralitza l'oferta per donar cobertura tant al centre de Sant Cugat 

com als diferents barris, visibilitzant els centres socioculturals de districte. No obstant, cal 

continuar treballant en aquesta descentralització. Els tècnics consultats assenyalen que un dels 

principals reptes de futur serà donar continuïtat a l’oferta cultural a la franja adolescent ja 

que, novament, com passa amb l’esport, s’ha creat una gran oferta de recursos i propostes que 

ha de tenir continuïtat a mesura que els infants es facin grans. 

 

 

 

 

 La cultura a l’adolescència i joventut 

 

El principal repte per generar una oferta cultural per la població de 13 a 18 anys és que aquesta 

franja d’edat és la gran desconeguda pels serveis municipals relacionats amb aquest 

àmbit. Es difícil generar activitats del seu interès i, quan programen activitats, els joves 

no sempre responen, fins i tot quan ells mateixos participen en l’organització d’alguna 

activitat. Des de l’àmbit tècnic es valora que cal una aposta política i més recursos si es vol 

abordar aquest tema de manera efectiva. La incertesa de la resposta dels nois i noies en 

les convocatòries fa que calgui buscar diferents estratègies i certa flexibilitat per tal de 

connectar amb el seus interessos si es vol tenir una major incidència en la seva participació.  

 

A Sant Cugat hi ha un col·lectiu de joves actiu i nombrós que està a entitats culturals, 

escoles de música, etc  perquè s’identifiquen amb el projecte i connecten millor  amb els 

seus interessos. Es percep que les entitats han canviat i s’estan tornant més recreatives i tenen 

un paper més aglutinador. És a dir, que sembla que un bon gruix dels i les joves d’aquestes edats 

canalitzen més els seus interessos culturals a través d’aquestes entitats que no pas a 

partir la programació cultural organitzada per l’Ajuntament.  

 

També es percep un canvi important en l’àmbit musical entre els i les joves, ja que diversos 

equipaments s’han convertit en referents juvenils: La Pua -Oficina Musical, on hi van joves 
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músics per trobar-se al bar o fer servir els bucs d’assaig, A la sala annexa del Casal Torreblanca 

que es va insonoritzar fa dos anys es fan programacions específiques. També s’impulsa el 

projecte Músics de Carrer, i es realitzen altres activitats organitzades per l’oficina musical. 

 

 Difusió de les activitats 

 

Els agents consultats coincideixen també en que cal continuar millorant la difusió de les 

activitats. Tot i que s’han fet diferents accions (tast d’activitats dins dels centres educatius, 

promocions diverses per facilitar l’accés, etc.) i es considera que tenen un cert impacte, caldria 

enfocar una nova manera de treballar i fer arribar les activitats culturals allà on està el 

jovent. 

Pel que fa a la musica, actualment, els concerts es fan al carrer quan fa bon temps i es treballa 

perquè a tots els equipaments de la Xarxa d’equipaments culturals hi hagi rotació i representació 

de totes les disciplines artístiques possibles. Tot i això, una de les mancances destacades pel 

col·lectiu de 13-23 anys és la manca de sales de concerts.  

 

 

 

 L’accés a la programació cultural 

La ciutat contempla activitats gratuïtes o de baix cost per a infants, adolescents i joves i també 

adults. S’impulsen polítiques específiques de descomptes per a joves, com en el cas del 

Teatre-Auditori de Sant Cugat; i hi ha altres modalitats com les de 2X1 i el jovent de 13 a 19 anys 

empadronat al municipi pot gaudir de la T-Jove, que té un cost de 3,10€ i ofereix avantatges per 

accedir a l’oferta cultural de Teatre, la Casa de Cultura, sales de festes i museus. Tot i això, 

s’observen dificultats d’accés a l’oferta cultural, sobretot per la dificultat que suposa per 

un jove accedir-ne sense el suport dels pares.  

 

El lleure a Sant Cugat 

 

 El lleure a la infància 

 

L’oferta d’activitats d’oci en general per al públic infantil i familiar és àmplia i diversa. A 

partir del més de març fins a juliol hi ha moltes activitats cada cap de setmana i totes tenen gran 

resposta de públic. Aquest gran volum d’activitat però, genera dificultats de gestió i una gran 

pressió per mantenir l’oferta i donar-hi continuïtat. Per tal de millorar les respostes, es valora 

necessari poder establir una mirada global entre els diferents serveis, recursos i 

equipaments vinculats a l’oci i lleure. Per fer-ho aniria bé poder comptar amb algun referent 



 16
6 

de la coordinació que ajudés a conèixer els diferents recursos i serveis i contribuís a donar 

respostes més integrals i globals. 

 

 El lleure a l’adolescència 

 

En els darrers anys s’han anat implementant diverses mesures per ampliar l’oferta de lleure 

per a aquest col·lectiu però manca definir la prioritat futura i pensar en el col·lectiu també 

de joves majors de 18 anys. Per exemple,  des de Serveis Urbans s’han renovat parcs infantils 

i adequat alguns parcs i places amb elements per a adolescents i joves. La Festa Major té una 

oferta d’activitats atractiva per aquest col·lectiu, amb una major implicació del Consell de Joves 

13-16 en la seva organització i molta capacitat de convocatòria.  

 

Malgrat aquestes iniciatives, els agents consultats destaquen que a Sant Cugat els i les joves 

no tenen cap espai de referència com a punt de trobada de lleure. Torreblanca ja va deixar 

de ser un casal de joves per passar a ser un espai polivalent, per la qual cosa no es compta 

amb cap espai de trobada informal on el jovent, en especial adolescents, es puguin trobar 

per passar l’estona. Entre setmana l’activitat principals dels adolescents consultats a través de 

l’enquesta és fer activitat esportiva i connectar-se a internet o xarxes socials. En canvi els caps 

de setmana l’activitat esportiva perd pes i guanya importància estar amb els amics i amigues a 

parcs i places i jugar a vídeo jocs. 

 

 Equilibri entre oci i tranquil·litat 

 

Bona part dels joves consultats a les sessions presencials indiquen que l’espai públic està 

ocupat per altres col·lectius com infants i gent gran. Es passa d’una oferta de lleure molt 

variada pel públic infantil i familiar a una oferta elitista adreçada només a un sector de 

joves. No hi ha oferta d’oci per la majoria dels joves, que perceben que han estat expulsats del 

centre, amb els locals ubicats a la perifèria, amb el conseqüent desplaçament obligat i els 

problemes de seguretat que se’n deriven. En aquest sentit es planteja la dificultat de 

compatibilitzar el model de poble amb les necessitats d’oci del jovent. Sant Cugat és una 

ciutat amb molta activitat a la via pública i, amb la voluntat de respectar el dret al descans, 

sobretot en determinades zones cèntriques, s’hi està treballant per trobar propostes de 

millora, equilibrar la situació i oferir alternatives. Una d’aquestes iniciatives va ser el Pacte 

per la nit, que va generar, però, una gran frustració entre els joves de les entitats. Des de 

la seva perspectiva no es van respectar els acords i no s’han desenvolupat els tres eixos de 

treball en què es sustentava. Un altre exemple que ha generat malestar entre algunes entitats ha 

estat la recent decisió de l’Ajuntament de passar a organitzar directament el Quinto i el Cap d’Any 

a l’envelat. Tot i que finalment s’ha arribat a un acord, valoren que si les entitats de joves no 

estan implicades directament en l’organització, és difícil organitzar festes que responguin 

veritablement a les demandes dels joves. 
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En aquest franja d’edat també troben a faltar espais per poder fer activitats de petit format, 

guitarra, monòlegs, etc. A l’enquesta realitzada als joves, un 56% assenyalen que manquen 

equipaments a la ciutat i majoritàriament indiquen precisament que falta és una sala de concerts 

o espai polivalent i, en segon terme, un casal o espai per a joves.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

Emancipar-se a la ciutat 
 

 
Emancipar-se a la ciutat 
 

  
Elements d’oportunitat 

 
Aspectes a treballar 
 

Ocupació 

 Treball coordinat entre el 
SOM i Serveis Socials per 
millorar les condicions 
d’ocupabilitat dels joves. 

 Programa d’auto ocupació 
per a persones en risc 
d’exclusió social. 

 Programa Garantia Juvenil 
i incorporació de la figura 
tècnica del programa. 

 Incorporació de tres 
prospectors a Promoció 
Econòmica. 
 

 Revisar les condicions laborals i 
els requisits de les ofertes de 
feina que les  empreses 
publiquen a la borsa de treball 
del SOM. 

 Visualitzar més el servei 
d’assessoria a l’emprenedoria. 

 Garantir continuïtat de la figura 
de l’impulsor del Garantia 
Juvenil. 

 Es troba a faltar la figura d’un 
prospector juvenil. 

Habitatge 

 Parc d’habitatges amb 
protecció oficial adreçat a 
joves. 

 Analitzar la necessitat d’adequar 
la rotació en els pisos de 
protecció a les necessitats del 
jovent. 
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L’ocupació a Sant Cugat 

 

 Les dades de l’atur  

 

La taxa d’atur a Sant Cugat ha anat minvant els darrers anys i se situa en el 6,92% el 

setembre de 2017, pràcticament la meitat de la mitjana catalana i del conjunt de la comarca. 

Entre el col·lectiu jove s’observa la mateixa evolució i des de 2015 se situa per sota de la taxa 

d’atur total del municipi. Per franges d’edat, entre el jovent de 25 a 34 anys és del 5,96% i entre 

les franges més joves, de 16 a 24 anys, se situa en el 6,17%, dades molt per sota de la comarcal 

i especialment de la catalana, que en la franja de 16 a 24 anys era del 30,26%. 

 

La percepció d’alguns representants d’entitats és que les dades d’atur juvenil poden estar 

distorsionades, atès que bona part dels joves en edat de treballar han de marxar del 

municipi per la impossibilitat d’accedir a un habitatge. Això provoca que aquests joves que 

marxen quan s’inscriuen a l’atur, ho facin als municipis on van a viure. 

 

 

 

 Diversitat de perfils de joves relacionada amb l’ocupació.  

 

La percepció tècnica destaca la diversitat de necessitats entre el col·lectiu en funció de la 

seva situació, aspecte que obliga a tenir en compte el trets de cadascun d’ells per 

dissenyar les polítiques i accions d’ocupació. Alguns d’aquests joves no signifiquen grans 

percentatges sobre el total (joves que no es graduen, joves que no estudien i tenen 

condicions familiars precàries, joves que no s’han graduat i que no han seguit estudiant, 

joves estrangers amb situació irregular que estan fora de tots els circuits, mares solteres 

sense xarxa de suport, etc.), però cal tenir en compte les dificultats i limitacions en el seu 

procés formatiu, per evitar que queden exclosos dels circuïts que s’ofereixen. 

 

En aquesta línia, des del Servei d’Ocupació Municipal i Serveis Socials fa un any que es va 

engegar un treball coordinat per cercar eines que millorin les condicions d’ocupabilitat d’aquests 

col·lectius en situació de vulnerabilitat i dificultats d’inserció social i laboral. També s’està portant 

a terme un programa d’autoocupació gestionat per l’Ajuntament, el Grup Catalònia i l’Obra Social 

“La Caixa” per a persones en risc d’exclusió social.  

 

 Canals i eines que utilitzen els i les joves per accedir al món laboral 

  

L’ajuntament de Sant Cugat te convenis amb l’ajuntament de Rubí i el consell comarcal per a 

programes de garantia juvenil. La tècnica de garantia juvenil deriva a joves a programes de 

garantia juvenil que gestionen, l’Ajuntament de Rubí (Joves per l’ocupació) i el consell comarcal 
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(fem ocupació per joves, Programes integrals de garantia juvenil i programes singulars de 

garantia juvenil.) Dins d’aquests programes es realitzen accions a Sant Cugat, com les 

orientacions i les tutories de seguiment i visites a serveis dels municipi. Es troben a faltar espais 

condicionats per poder dur a terme les formacions. 

  

La incorporació de la figura tècnica del Programa de Garantia Juvenil està donant resposta 

a la necessitat detectada de tenir un referent juvenil en temes d’ocupació, donat que el 

SOM no ha pogut proporcionar aquesta figura professional. Tenir-la com a referent pel 

jovent en temes laborals, ubicada a l'Oh!Ficina Jove, ha provocat un canvi en positiu pel 

que fa a l’atenció inicial i a l’acompanyament en els processos d’inserció laboral dels i les 

joves, Des de l’àmbit tècnic, però, s’apunta que té la limitació de no pot dedicar-se a un perfil de 

joves més ampli. Actualment, està garantida la continuïtat del programa de Garantia Juvenil 

però no de la figura tècnica del mateix degut a la previsió de que desaparegui la xarxa 

d’impulsors de Catalunya.  

 

 

 

 El Servei d’Ocupació Municipal (SOM)  

 

L’oferta formativa de l'Ajuntament de Sant Cugat, a través del Servei d’Ocupació Municipal 

(SOM), compta amb formació presencial i formació en línia, amb cursos monogràfics sobre 

diversos temes: programes de transició escola-treball, a més de l’oferta formativa del Servei 

d'Ocupació de Catalunya. A més, té una Borsa de Treball i ofereix assessorament per a la recerca 

de feina.  La percepció tècnica és que aquest servei no és un servei de referència per als i 

les joves, ja que és generalista i no compta amb un servei específic adreçat a aquest 

col·lectiu, tot i que organitza tallers i altres accions relacions amb la inserció laboral del 

jovent. Tot i això, al SOM hi ha més joves apuntats que al Servei d’Ocupació de Catalunya, 

possiblement perquè l’atribueixen major utilitat a inscriure’s a l’Oficina Municipal donat que té una 

borsa de treball amb moltes ofertes, tot i que no compta amb una borsa específicament adreçada 

a joves.  Com a element de millora es detecta la necessitat de revisar les condicions laborals 

i els límits que es posen a les empreses que vulguin inserir les seves ofertes de feina a la 

borsa de treball per trobar candidats.  

 

 Economia social i emprenedoria 

 

A Sant Cugat estan sorgint moltes iniciatives d’economia social que poden ser una 

oportunitat, ja que tot i no adreçar-se específicament a joves, possiblement poden ser del 

seu interès. Respecte els projectes d’emprenedoria, gestionats per Promoció Econòmica, és un 

sector que no es visualitza tant com fa uns tres o quatre anys enrere, però, i cal esmentar que la 

ciutat disposa d’un servei d’assessoria a l’emprenedoria adreçat a tota la població.  
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 Coordinació i col·laboració dels serveis municipals 

  

La coordinació entre la tècnica del Garantia Juvenil, el Servei d’Educació i el Servei 

d’Ocupació ha millorat amb relació a fa uns anys. Un dels elements que hi ha contribuït és el 

fet que la tècnica del Garantia Juvenil comparteixi un aplicatiu amb el Servei d’ocupació municipal 

pel registre de joves atesos. A més, des del Servei d’Ocupació Municipal i des del SOC es deriva 

al jovent a la tècnica del Programa de Garantia Juvenil encara que no tinguin el perfil, ja que a 

l’Oh!Ficina Jove compta amb una assessora laboral una tarda a la setmana que pot ajudar i 

orientar-los. 

 

 

 

 

 

 

 

L’habitatge a Sant Cugat 

 

 L’accés a l’habitatge 

 

Els i les joves de Sant Cugat es troben en un context difícil per a l’emancipació residencial 

dins del municipi degut a que l’oferta d’habitatges és escassa i que el preu de l’habitatge 

del mercat lliure és molt car. A més, les condicions d’accés i els canvis de condicions del 

lloguer un cop formalitzats els contractes són altres elements que dificulten que el jovent 

pugui emancipar-se. Llogar un habitatge a Sant Cugat els suposa haver de destinar un 

percentatge massa elevat del seu sou (el 50-60% aproximadament). Per aquest motiu, molts 

han d’acabar compartint pis o opten per marxar a Rubí o Cerdanyola, per exemple, on troben 

opcions a preus més assequibles. En aquest context, els i les joves fins als 25 anys acostumen 

a quedar-se a casa dels pares i és entre els 25 i els 30 anys quan s’independitzen. 

 

 Recursos d’habitatges per al jovent 

 

No hi ha referent específic d’habitatge juvenil a la ciutat, sinó que des de l’Oh!Ficina Jove 

es deriva al jovent a l’Oficina Local d’Habitatge (OLH). De l’enquesta realitzada als joves 

s’observa com el desconeixement de l’Oficina Local d’Habitatge és molt elevat entre els joves de 

18 a 21 anys però, es va reduint molt a mesura que es van fent més grans. En aquest sentit, 

destaca que el 66,7% dels joves majors de 25 anys enquestats asseguren haver-hi anat alguna 

vegada. 
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 L’habitatge de protecció oficial per als joves.   

 

Del total del parc d’habitatges amb protecció oficial (462), gestionat per Promusa, empresa 

municipal de l'Ajuntament, 235 són adreçats a joves, que representen el 50,86% del total 

d’habitatges disponibles a maig de 2017. Actualment els joves opten als ajuts per al pagament 

del lloguer oberts a qualsevol persona, que pot suposar un ajut màxim de fins a 200 euros al mes 

sobre els 300 del total i s’atorguen en funció dels ingressos del llogater. Dels 235 habitatges de 

lloguer per a joves, 13 estan destinats per poder donar resposta a urgències socials. Des de 

l’àmbit tècnic s’assenyala que, tot i que aparentment hi ha molta demanda a la ciutat de pisos 

de protecció oficial, són pocs els qui finalment acaben aportant la documentació i triant 

habitatge en cas que els sigui adjudicat en el sorteig. Aquesta situació podria portar a pensar 

que l’emergència habitacional a Sant Cugat no és tan elevada com es percep i que l’oferta cobreix 

les necessitats de la població. Tot i això, es posa de relleu la necessitat d’analitzar si l’oferta i 

la tipologia del parc d’habitatges de protecció oficial de la ciutat existent està cobrint les 

necessitats d’habitatge. Es té la percepció que el model i disseny de pisos de protecció 

oficial de la ciutat no cobreix les necessitats d’un perfil determinat de joves, per exemple, 

mares joves. Un altre element a analitzar és si el fet que els pisos de protecció tinguin una rotació 

de 5 anys es percep com un element que dificulta l’emancipació del jovent,  ja que no dona 

possibilitats de continuïtat al projecte de vida. El context de precarietat laboral en el que es mouen 

els joves els dificulta poder fer front als compromisos que implica accedir a un habitatge.  

 

Comprometre’s i participar a Sant Cugat 

 
Comprometre’s i participar  
 

  
Elements d’oportunitat 

 
Aspectes a treballar 
 

Informació 

 Existeixen diverses eines i 
canals d’informació 
adreçats a infants i joves. 

 Adaptar i adequar de manera 
continuada els canals 
d’informació i interlocució amb el 
jovent. 

Participació 

 Ampli ventall d’espais, 
canals i mecanismes de 
participació. 

 Capacitat per arribar al 
jovent associat i  a 
l’alumnat dels centres 
escolars. 

 Alta implicació i motivació 
dels infants en el Consell 
d’Infants. 

 Consellers del Consell 
13/16 com a referents dels 
seus companys. 

 Reforçar el paper protagonista 
d’infants i joves en les polítiques 
públiques. 

 Donar més continuïtat a la 
participació d’infants i joves més 
enllà dels espais formals, 
processos i col·laboracions 
puntuals. 

 Definir estratègies per arribar al 
jovent no associat. 

 Utilitzar estratègies específiques 
per promoure la participació 
d’infants i joves i vincular-la als 
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 Projectes d’ Aprenentatge i 
Servei. 

 Oficina del voluntariat 

 Teixit associatiu actiu i 
divers. 

processos que s’impulsin a la 
ciutat.  

 Millorar la comunicació i 
visualització de la tasca del 
Consell d’infants per posar-la en 
valor. 

 Connectar amb l’interès del 
professorat amb l’Aprenentatge 
servei. 

 Millorar i reforçar la coordinació 
dels projectes d’Aprenentatge 
servei amb el Servei de 
Joventut. 

 Cercar estratègies per connectar 
l’interès del jovent amb les 
ofertes de voluntariat. 

 Incrementar el suport a entitats 
de lleure educatiu i millorar 
l’acompanyament a les entitats 
més febles, les de nova creació 
o altres que ho necessitin. 

 Seguir treballant per promoure 
una participació que vagi més 
enllà del consum d’activitats. 

La informació 

  

 La informació a infants i  famílies 

 

Sant Cugat del Vallès compta amb diverses eines i canals d’informació i comunicació 

adreçats als infants que difonen temes o activitats del seu interès. Tot i que hi ha mitjans 

generalistes com  el Canal Escoles de Cugat TV o el Tot Sant Cugat, les famílies amb infants 

menors de 12 anys destaquen que el millor canal per informar-les és el correu electrònic, les 

escoles i les xarxes socials. Des del Consell dels Infants també assenyalen l’escola, internet i els 

propis amics, com els millors canals per assabentar-se de les diferents activitats que s’organitzen 

a la ciutat. 

 

 La informació als joves  

La majoria dels joves consultats entre 12 i 30 anys es consideren poc o gens informats, 

sobretot en les franges adolescents, mentre que el grau d’informació augmenta a mesura 

que els joves són més grans. El mitjà que utilitzen per fer-ho,en totes les franges d’edat, són 

principalment les xarxes socials i els amics i amigues. El context actual requereix que 

l’Ajuntament vagi adaptant i adequant els canals d’interlocució i de foment de la 

participació amb el jovent, atès que els joves s’informen principalment a través de les xarxes 

socials (Instagram,...) i aquestes van variant. També s’informen a través dels cartells a l’escola, 

el pavelló o altres equipaments.  
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La participació a la ciutat 

 

 La participació impulsada des de l’Ajuntament 

 

Sant Cugat ofereix diferents oportunitats als infants i els joves perquè participin en aquells 

afers que els hi afecten, a través d’un ampli ventall d’espais, canals i mecanismes de 

participació per fer arribar les seves opinions i propostes i intervenir en la gestió del municipi. El 

ric i divers teixit associatiu de Sant Cugat facilita també participar activament i implicar-

se en la vida de la ciutat. 

 

La majoria de les iniciatives de foment de la participació que es fan arribar a centres 

educatius, joves i infants són activitats basades en el consum d’activitats dirigides; i una 

minoria de les propostes es produeix en espais institucionals estables de participació, amb 

representació dels infants i adolescents mitjançant processos d’elecció, o en processos concrets 

on sí que es cerca un paper més actiu dels infants i joves.  

Per tant, cal reforçar als infants i joves com a protagonistes de la participació, per a què 

vegin que poden fer coses i tenir incidència, i així contribuir a la seva participació a la ciutat un 

cop arribin a l’adultesa. En aquest sentit, es destaca la importància de promoure la 

participació des de ben petits per a què vagin interioritzant la cultura de la participació.  

 

 L’impacte de la seva participació 

 

En general, es percep una desconfiança mútua per participar, tant per part de l’Ajuntament 

per fomentar d’una manera més decidida la participació d’aquest col·lectiu, com per part dels 

joves. En ocasions, el foment de la participació dels infants i joves hi ha qui considera que s’utilitza 

com una eina de validació i legitimació de decisions ja preses. La tutorització dels processos 

i dels espais és un element que pot contribuir a diluir la participació dels infants i del 

jovent. Es valora que cal donar més continuïtat en el foment de la participació al marge dels 

espais, processos i col·laboracions puntuals que es produeixen.  

 

En aquells processos en què els infants i joves veuen els resultats de la participació el  sentiment 

d’utilitat augmenta. Cal utilitzar estratègies específiques per afavorir la seva participació en 

els processos que s’impulsin a la ciutat, aprofitar els espais de participació ja existents 

per dinamitzar les convocatòries i aconseguir que siguin els protagonistes en la generació 

d’iniciatives des del propi col·lectiu.  

 

 La participació a la infància 

 

Un dels espais de referència per la participació dels infants és el Consell dels Infants. La 

implicació dels nens i nenes al Consell d’Infants és alta durant tot l’any, estan motivats i 



 17
4 

fan de corretja transmissora als seus companys. Està ben valorat pels nens i nenes que en 

formen part, tot i que en ocasions es percep que es fa més per donar bona imatge que no pas 

per tenir en compte la participació dels infants. Cal pensar estratègies per comunicar millor què 

s’està fent i per a què, tant dins de l’administració com vers altres agents, posar en valor la 

tasca d’aquests espais i reconèixer la participació infantil i juvenil, sobretot la dimensió 

pedagògica de la participació. 

 

 La participació dels adolescents 

 

L’espai de referència per la participació dels adolescents és el Consell de joves 13/16. 

Actualment, dels tres temes que tracten cada any dos són proposats per l’Ajuntament i un pels 

propis joves, però es podrien obrir a més temes proposats pels propis membres per aconseguir 

una major motivació. Els consellers i les conselleres consultats són referents entre els seus 

companys com a interlocutors amb l’Ajuntament, i ells mateixos tenen la percepció que la majoria 

de propostes són escoltades per l’Ajuntament.  

 

No obstant, la meitat dels adolescents consultats consideren que l’Ajuntament no posa 

prou canals o facilitats per escoltar la seva opinió  i valoren que la millor manera de 

participar i donar la seva opinió és a través de consultes puntuals. 

 

 La participació dels joves 

 

Molts joves estudien i treballen fora de Sant Cugat i això dificulta la seva vinculació amb 

les dinàmiques de la ciutat.  L’Ajuntament és capaç d’arribar als jovent associat o a traves 

dels centres escolars però, en canvi, té moltes més dificultats per arribar als jovent no 

associat a cap entitat o que no estudien. La interlocució amb els joves ha de partir d’espais 

de participació i  de coresponsabilitat, per tal de empoderar-los i incentivar la seva 

participació.  

 

Els joves majors d’edat consultats consideren majoritàriament que participen poc o gens en els 

afers que els afecta. Els joves entre 22 i 25 anys consultats són els més crítics i consideren 

majoritàriament que l’Ajuntament no posa facilitats per la participació de  jovent. També 

coincideixen en que la millor manera de fer–ho és a través de consultes puntuals, coincidint amb 

els adolescents. 

 

 Aprenentatge i Servei 

 

Els projectes d’Aprenentatge i Servei representen una oportunitat per aprofundir i 

fomentar la participació del jovent i els serveis a la comunitat, per tant, cal continuar treballant 

per la implicació de més centres escolars. Cal connectar amb l’interès del professorat, cercar 
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la implicació de les entitats en els projectes i pensar estratègies per fer compatible els 

horaris. La coordinació amb el servei de Joventut seria clau per cercar estratègies 

conjuntes per implicar als centres educatius i treballar la participació del jovent a la ciutat.  

 

 Voluntariat 

 

Actualment, el col·lectiu de joves és el menys nombrós fent voluntariat, principalment 

perquè estan saturats d’activitats i perquè hi ha un desajust entre la demanda dels joves 

que volen fer voluntariat centrada en unes temàtiques d’interès (educació, medi ambient, 

voluntariat internacional o esport) i l’oferta existent (voluntariat social i de diversitat funcional). 

S’estan cercant estratègies per encaixar l’oferta i la demanda i connectar les accions de 

voluntariat i de diversitat funcional amb l’interès dels joves.  

 

 

 

 El teixit associatiu de Sant Cugat 

 

Sant Cugat compta amb un teixit associatiu actiu i divers, sobre tot pel que fa als àmbits 

esportiu i cultural. Cal seguir treballant en el seu enfortiment per promoure una participació que 

vagi més enllà del consum d’activitats. Cal donar cabuda a tot tipus d’expressions de 

compromís o activisme; igualar el tracte que reben els diferents tipus d’entitats per part 

de l’Ajuntament i millorar la difusió dels projectes i activitats de les entitats. Cal donar més 

suport a entitats d’esplai o de lleure educatiu, facilitant el contacte amb els centres 

educatius i acompanyar d’una  manera més propera a les entitats de nova creació, més 

febles o que ho requereixen. 

 

La coordinació entre entitats és desigual i així com les entitats culturals o les AMPA tenen espais 

de coordinació estables, la resta no tenen espais on compartir necessitats, projectes o coordinar-

se.  
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