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1. Introducció i context

Des del Districte de Sant Andreu s’ha impulsat un procés participatiu per definir els 

usos i els serveis del futur Espai Jove "Jaume Oller" situat en els terrenys de les 

antigues Casernes de Sant Andreu, al costat del nou Parc Antoni Santiburcio. 

El procés, anomenat “ Fem un nou Espai Jove a Sant Andreu”, s’ha adreçat als/les joves 

dels barris de Sant Andreu, Trinitat Vella i Baró de Viver i se n’ha pogut fer seguiment 

mitjançant la plataforma web DECIDIM Barcelona, on s’hi ha anat introduint 

informació i documentació relativa al procés.

La construcció d'un espai per a joves neix d’una antiga reivindicació del veïnat del barri 

de Sant Andreu de Palomar incorporat al Pla d'equipaments de les antigues Casernes, 

en fase d'implementació. 

El nou Espai Jove estarà situat en un edifici d'habitatges de nova construcció entre el 

Passeig Torras i Bages i el Parc Antoni Santiburcio. 

L’edifici, que es començarà a construir a finals del 2019 i amb previsió d’obertura al 

2021, tindrà una superfície d'uns 1.000m2 dividit en 2 plantes i comptarà amb 2 patis 

interiors en el mateix recinte. 

Objectius del procés:

1. Fer partícips de forma activa als/les joves de Sant Andreu, Trinitat Vella i Baró de 
Viver i, especialment, als joves i professorat de l’Institut Dr. Puigvert, per la seva 
proximitat respecte al futur edifici. 

2. Recollir informació sobre problemàtiques i necessitats bàsiques dels/les joves

3. Recollir idees sobre quines activitats i serveis seria idoni oferir a l’espai jove.

4.      Millorar el benestar dels futurs joves del barri
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2. Estructura del projecte

El projecte ha tingut una durada de 5 mesos i ha englobat un total de  8 sessions 

participatives + 1 Ronda Informativa + 1 Festa final de retorn, on s’ha convidat a tots 

els/les participants implicats/es en el projecte.

Resum de dates i activitats:

INTERVENCIONS A L’INSTITUT DR. PUIGVERT:

1. Presentació del projecte als 22 delegats de classe (17/10/18)

2. Taller participatiu amb 49 alumnes de 4rt d’ESO (24/10/18)

3. Ronda Informativa sobre el projecte a les classes de 1r a 4rt d’ESO (7/11/18)

4. 2 Tallers Participatius en paral·lel amb 109 alumnes de 1r a 4rt d’ESO (21/11/18)

5. 2 Tallers Participatius en paral·lel amb 123 alumnes de 1r a 4rt d’ESO (28/11/18)

INTERVENCIÓ A L’ESPAI JOVE VIA BARCINO (Grup +18):

1. Taller participatiu amb 10 joves (14/01/19)

INTERVENCIÓ A CAN FABRA (Biblioteca):

1. Taller participatiu (sense assistents) (22/02/19)

FESTA DE RETORN A L’ESPAI JOSEP BOTA (FABRA I COATS):

1. Festa participativa i exposició de cartells amb 49 assistents (15/03/19)

* Totes les sessions han estat filmades i s’han fet entrevistes als/les joves amb la 

finalitat de crear un vídeo final de resum del procés, el qual s’ha projectat per 

primera vegada a la Festa de retorn a l’Espai Josep Bota.
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3. Escaleta de les sessions

ESCALETA SESSIÓ ALUMNES 4t D’ESO INSTITUT DR. 

PUIGVERT, 24/10/2018

1. Breu presentació del projecte (ppt amb fotografies) (5min)

2. Introducció a la Ronda informativa i informació sobre la posterior 

selecció de 20 representants. (5min)

3. Speech d’inspiració (Què t’agradaria que hi hagués al centre? Què 

necessitaries?...) (5min)

4. Enquestes: Repartiment i espai per complimentar les enquestes (10min)

5. Joc de les cintes de colors (per formar 3 equips de 16 i 17 persones) 

(5min)

6. Repte del llapis grupal (cada grup escull 1 paraula del que representa 

el nou centre jove Jaume Oller pel barri i l’escriuen conjuntament amb un 

retolador especial per dur a terme l’activitat). (10min)

7. Selecció de 7 i 6 representants de cada grup (20 en total). (5min)

8. Final de la primera part de la sessió amb tot el grup. Continuem els 

últims 20min de la sessió només amb els 20 representants.

9. Formem 4 grups i aleatòriament se’ls hi assignen els grups classe on 

aniran a fer la Ronda informativa. (5min)

10. Practiquem com comunicar el projecte, com persuadir als grups 

classe, quins punts son importants de destacar. Repartim un sobre a cada 

grup amb tot el material necessari per poder preparar la sessió de Ronda 

informativa (3 imatges en DinA3 + 1 document de resum del projecte)

(15min)

11. Comiat i agraïments



ESCALETA TALLERS PARTICIPATIUS

1. Benvinguda i breu presentació del projecte “ Espai Jove Jaume 

Oller” (10min)

2. Petit resum del resultat de les enquestes recollides per part de 

l’alumnat (5min)

3. REALITZACIÓ DE CARTELLS-FULLETONS DE DIFUSIÓ DE SERVEIS 
DEL FUTUR ESPAI JAUME OLLER. 
Presentació dels materials que estaran disposats al centre de la 

sala i presentació del repte i objectiu en grup. Fer equips i 

repartir-se per l’espai. Cada equip fa un cartell amb les propostes 

d’activitats i serveis que oferiria al nou espai. (30min)

4. Visionat- exposició efímera de tots els cartells realitzats. 

(Recordar que s’exposaran el dia de la Festa que se celebrarà el 

15 de març. (10min)

5. Tancament i reflexions (5min)

Nota: 
Com a resultat de les 8 sessions participatives realitzades s’han obtingut 53

cartells realitzats pels/les joves de forma col·laborativa exposant diverses 

propostes d’activitats i serveis mitjançant diferents elements creatius.
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4. Festa de retorn 

Data: 15 de març de 2019 de 18 a 20h

L’Espai Josep Bota de la Fabra i Coats de Sant Andreu, ha obert les seves portes 

per donar cabuda a la Festa de retorn un cop finalitzat el procés participatiu 

“Fem un nou Espai Jove a Sant Andreu”, on joves, infants i adults han pogut 

gaudir d’una jornada creativa i lúdica al llarg de dues hores (18-20h).

L’ objectiu de la festa, ha estat, per una banda, convidar a tots/es els/les 

participants implicats/es en el projecte com a agraïment i visionat de resultats 

tangibles, tals com el vídeo de resum i l’exposició de cartells realitzats pels/les 

joves. Però també ha estat una oportunitat per donar a conèixer el projecte a la 

ciutadania en general, ja que tothom ha estat benvingut/a.

Activitats realitzades:

1 - Exposició dels 53 cartells fets pels/les joves

2 - Entrega de Diplomes de participació als/les joves

3 - Espectacle d’Impro-teatre inspirat en el projecte

4 - Amenització de Dj Cutemils (jove participant al taller de Via Barcino)

5 - Taller de Xapes personalitzades

6 - Espai Lúdic (jocs de taula de gran format)

7 - Intervenció artística (Mural Col.lectiu)

8 - Photocall amb disfresses (fotos en grup)
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5. Resum de participació

Pel que fa a la participació, el treball en equip amb l’Institut Puigvert ha estat clau 

alhora de poder arribar als/les joves de forma ràpida i directa. Totes les sessions han 

esdevingut d’allò més participatives i els/les alumnes s’han implicat molt activament 

en totes les fases del projecte.

Pel que fa a l’Espai Jove Via Barcino, tot i que només s’ha treballat amb un grup, la 

seva implicació durant la sessió ha sigut molt positiva i s’han pogut recollir 

aportacions i necessitats diferents respecte als joves de l’institut, donat que s’ha 

treballat amb joves dels 18 als 30 anys d’edat, oferint una mirada diferent a les 

necessitats del projecte.

Malauradament, la sessió proposada a la Biblioteca de Can Fabra no va gaudir de 

participació. I, tot i que es va preparar la sala i els materials, no va aparèixer cap jove 

interessat/a en participar.

De la mateixa forma, la Festa de retorn no va tenir l’assistència esperada, ja que tan 

sols van venir al voltant de 50 persones. Tot i així, les persones assistents van gaudir 

de les propostes i l’espai, participant a totes les activitats de forma activa.

INTERVENCIONS A L’INSTITUT DR. PUIGVERT....................................... 309 participants

INTERVENCIÓ A L’ESPAI JOVE VIA BARCINO (Grup +18)........................  10 participants

INTERVENCIÓ A CAN FABRA (Biblioteca)........................................... sense participants

FESTA DE RETORN A L’ESPAI JOSEP BOTA (FABRA I COATS)..................  42 participants

ALUMNES DE L’INSTITUT JOSEP COMAS I SOLÀ (ENQUESTES)............ 129 participants

PROFESSORS/ES QUE HAN REALITZAT ENQUESTA...............................  21 participants

TOTAL PARTICIPANTS PROCÉS: 511 participants



6. Recull d’informació dels cartells realitzats als 
tallers participatius

Gràcies als cartells realitzats pels joves durant els tallers a l’Institut Dr. Puigvert i a 
l’Espai Jove Via Barcino s’ha pogut extreure informació rellevant relativa a la tipologia 
de tallers, serveis i activitats que els joves voldrien que se’ls oferís al nou espai.

A continuació recollim les categories de propostes més representades als cartells.

7

TALLERS I ACTIVITATS

EDUCACIÓ
classes de reforç, idiomes, literatura, escriptura creativa, integració alumnes amb 
necessitats educatives especials (NEE)

SALUT
tallers de cuina, estètica, ioga, coaching personal, eduació sexual, prevenció drogues, 
ajuda psicològica davant maltractes

ARTS
tallers de manualitats, dibuix, pintura, teatre, música, cant, hip-hop, graffiti, flamenc, 
dansa, moda, circ, acrobàcies, DJ, fotografia, gravat, serigrafia/risografia

TECNOLOGIA
classes de robòtica, informàtica, tecnologia, plató audiovisuals, TV, youtube

ESPORTS
classes de gimnàstica rítmica, tir amb arc, arts marcials, futbol, natació, bàsquet, rugbi, 
tenis, atletisme

OCI
jocs de taula, videojocs, viatges, assemblea juvenil



8

ALTRES OBSERVACIONS
Tallers i activitats d’entrada gratuïta
Wifi gratuït a tot l’espai
Activitats inclusives i accessos adaptats
Activitats pensades per fer nous amics i/o amigues

Horaris d’obertura proposats pel nou Espai Jove Jaume Oller
De dilluns a divendres de 16:30 a 20h
De dilluns a divendres de 17 a 20h
De dilluns a divendres de 17:30 a 19:30h
De dilluns a divendres de 17 a 21h
De dilluns a divendres de 9 a 13:30h i de 15 a 21h. Dissabtes de 10 a 14h. 
Diumenges i festius tancat

ESPAIS
Zona lúdica: videojocs, ping-pong, billars, jocs de taula, Lego, futbolins.
Zona social: de reunions, debats, Fandom, grup d’excursionisme, club de lectura, 
club de fans.
Zona esportiva: pista de bàsquet, pista de futbol, piscina, natació, pista de tenis, 
pista d’atletisme, gimnàs.
Zona de fumadors
Sala d’ordinadors
Sala de TV i cinema
Sala d'art i manualitats
Sala de concerts i espectacles, discoteca, pista de ball, bar
Sala de descans amb sofàs i puffs
Espai per escoltar música
Biblioteca-sala de lectura, sala d'estudi i reforç
Bucs d'assaig insonoritzats



7. Model d’enquestes estudiants i professorat

Enquesta estudiants
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Enquesta professorat
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8. Recull d’enquestes i gràfics
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En aquest apartat trobem alguns gràfics realitzats a partir de les 

enquestes recollides.

D’una banda, hem agrupat les 448 enquestes fetes a estudiants dels

instituts Dr. Puigvert i Josep Comas i Solà, així com les realitzades al grup 

de l’Espai Jove Via Barcino i, de l’altra, les 21 enquestes fetes al professorat

de l’Institut Dr. Puigvert.

Enquestes a estudiants

Institut Dr. Puigvert Espai Via Barcino Institut Josep Comas i Solà total

nº enquestes % nº enquestes % nº enquestes % nº 
enquestes %

nois 130 42,07% 5 50,00% 70 54,26% 205 45,76%
noies 179 57,93% 5 50,00% 59 45,74% 243 54,24%
total 309 100% 10 100% 129 100% 448 100%

1. Et sembla important que l'Ajuntament demani opinió als joves per pensar en les activitats 
que oferirà l’Espai Jove Jaume Oller?

A la gran majoria li sembla important que l’Ajuntament demani opinió als joves.

93,97%

5,58%

0,45%

et sembla important que l'Ajuntament demani 
opinió als joves?

sí no ns/nc

nois noies %
sí 187 234 93,97%
no 17 8 5,58%
ns/nc 1 1 0,45%
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2. Et sembla positiu que s'obri un nou espai jove al barri?

Podem veure que a la gran majoria li sembla positiu l’obertura d’un nou espai jove.

96,43%

2,68%

0,89%

et sembla positiu que s'obri un nou espai jove al 
barri?

sí no ns/nc

nois noies %
sí 197 235 96,43%
no 8 4 2,68%
ns/nc 0 4 0,89%

3. De quina a quina edat consideres que ets jove?

El resultat de les 448 enquests fetes a estudiants ens dona una franja d’edat promig entre 
els 11 i els 23 anys.



4. Fins a quina edat t’agradaria que s’ofereixin activitats al nou espai?

Estudiants Institut Dr. Puigvert (309 enquestes)
Edat màxima promig: 25 anys

Espai Jove Via Barcino -grup +18 anys- (10 enquestes)
Edat màxima promig: 51 anys

Estudiants Institut Josep Comas i Solà (129 enquestes)
Edat màxima promig: 22 anys

Professorat Institut Dr. Puigvert (21 enquestes)
Edat màxima promig: 26 anys
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5. Participes en activitats i serveis per a joves que s’ofereixen al teu barri?

Més del 60% dels/les estudiants enquestats/ades no participen en activitats i 
serveis per a joves al seu barri. 

35,94%
62,28%

1,79%

participes en activitats i serveis per a joves que 
s'ofereixen al teu barri? 

sí no ns/nc

nois noies %
sí 65 96 35,94%
no 137 142 62,28%
ns/nc 3 5 1,79%

6. Creus que falten serveis per a joves al teu barri?

Gairebé un 70% dels/les enquestats/ades creuen que falten serveir per a joves al 
seu barri.

68,97% 29,69%

1,34%

creus que falten serveis per a joves al teu barri?

sí no ns/nc

nois noies %
sí 128 181 68,97%
no 77 56 29,69%
ns/nc 0 6 1,34%
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7. Amb quins problemes et trobes en el teu dia a dia com a jove o quins 
problemes observes entre els/les joves del teu voltant?

Trobem un nombre important d’enquestats/ades que han deixat en blanc 
aquest apartat. 

Els aspectes relacionats amb la convivència (baralles, insults, faltes de 
respecte...) són els més esmentats, juntament amb els temes relacionats amb 
els deures i la falta de temps i les drogues (porros, tabac, alcohol).

La relació de problemes esmentats per nois i noies són bastant semblants, és 
interessant observar com els aspectes relacionats amb la inseguretat són més 
comentats per les noies.
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Al gràfic que recull les opinions de les noies veiem una distribució semblant al 
dels nois. En relació, pugen els aspectes relacionats amb la inseguretat i l’us 
excessiu de tecnologies.
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8. Quines activitats, cursos, serveis o tallers t’agradaria que es fessin al nou 
centre?

En aquesta pregunta es tractava de marcar una o més opcions de les 3 àrees o 
categories de serveis proposades:

- ARTS PLÀSTIQUES, MÚSICA, ARTS ESCÈNIQUES (teatre, dansa) AUDIOVISUALS

- NOVES TECNOLOGIES I MÓN DIGITAL

- CREIXEMENT PERSONAL, SALUT I BENESTAR

A l’apartat d’arts plàstiques podem comprovar un interès molt més gran per 
part de les noies. Els nois, en canvi, mostren més interès per les activitats 
relacionades amb les noves tecnologies i el món digital.

També trobem un major interès, per part de les noies, a la categoria de 
creixement personal, salut i benestar.
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Al gràfic agrupat podem observar que l’apartat d’activitats relacionades amb les 
noves tecnologies i el món digital va ser el més seleccionat pels estudiants (opció 
marcada per gairebé un 60% dels/les enquestats/ades).

La categoria d’arts plàstiques, música i arts escèniques va ser també molt 
escollida (47,50%).

Finalment, la categoria de creixement personal, salut i benestar va ser marcada 
per gairebé un terç dels/les enquestats/ades.
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8.1. Altres propostes

En aquesta pregunta oberta, els/les enquestats/ades podien escriure fins a 3 
opcions de propostes per serveis o activitats.
Les propostes han estat agrupades per categories:

- ESPORTS
- TECNOLOGIA
- OCI
- EDUCACIÓ
- ESPAIS
- SALUT
- ARTS

Les activitats o serveis relacionats amb els esports són esmentats en quantitat 
semblant per nois i noies. S’observa una major incidència de la categoria 
relacionada amb la tecnologia en els nois, i de les arts i serveis relacionats amb 
la salut per part de les noies
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Enquestes al professorat de l’Institut Dr. Puigvert

Recull de gràfics i dades de les 21 enquestes realitzades al professorat de l’institut 
Dr. Puigvert.

1. Et sembla important que l’Ajuntament demani opinió als joves per pensar en les 
activitats que oferirà l’Espai Jove Jaume Oller?

A tots els professors i professores els sembla important que l’Ajuntament demani 
opinió als joves.

2. Fins a quina edat creus que s’haurien d’oferir activitats al nou espai?

Promig edat màxima: 26 anys. 
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3. Penses que el nou Espai Jove pot establir sinèrgies amb l’Institut Dr. Puigvert?

Tot el professorat enquestat pensa que el nou Espai Jove pot establir sinèrgies amb 
l’Institut.
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3.1 Quines sinèrgies creus que el nou Espai Jove pot establir amb l’Institut?

Al gràfic podem veure les 3 categories més esmentades.
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4. Com valores la dinamització i els materials emprats durant els tallers participatius 
realitzats amb els/les alumnes d’ESO

Gairebé el 40% del professorat no ha contestat aquesta pregunta perquè no ha assistit 
als tallers.
Puntuació promig: 7,30
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5. Amb quins problemes observes que es troben els/les joves en el seu dia a dia?

Entre les categories de problemes observats més esmentats trobem l’ús de tecnologies 
(mal ús o ús excessiu) i els aspectes relacionats amb l’autoestima i la motivació.

6. Quines activitats, cursos, serveis o tallers creus que seria positiu oferir al nou espai?
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9. Observacions i valoració general

Les activitats:

Les sessions participatives han funcionat satisfactòriament i segons la previsió. 

Els materials i propostes han ajudat a dur a terme els objectius de forma original, 

visual i creativa, engrescant als/les joves a participar activament del repte proposat.

La participació:

En general la participació als tallers ha estat molt alta, gràcies a la col.laboració de 

l’Institut Dr. Puigvert alhora de convocar els grups classe. El fet de realitzar les 

sessions a l’hora de tutoria també ha facilitat que els/les alumnes hagin vingut.

Això ha marcat una diferència vers la sessió oberta a la Biblioteca Ignasi Iglésias -

Can Fabra, on no ha assistit cap participant, així com a la Festa de Retorn, on la 

participació ha estat baixa (degut potser al dia proposat i a la llunyania de la 

ubicació respecte a l’Institut).

Tot i així, podem dir que la participació general ha estat un èxit, ja que els/les joves 

s’han implicat amb ganes i serietat, han aportat idees i observacions molt 

interessants al projecte i, gràcies a la seva implicació, hem pogut recollir 

aportacions tangibles per poder aplicar al futur Espai Jove Jaume Oller.

Valoració general:

Considerem que aquest tipus de projectes participatius són indispensables per 

donar un bon servei al ciutadà i, sobretot, perquè donen veu i espai d’escolta a 

totes aquelles persones que volen aportar idees, necessitats, observacions, 

crítiques constructives i propostes de millora per la ciutat i les persones.

Els joves participants a aquest projecte s’han sentit escoltats i valorats i han fet 

créixer, en gran mesura, el futur Espai Jove Jaume Oller.

També ha estat important el fet de repartir enquestes per veure quina és la realitat 

dels/les joves i quines necessitats reals tenen, per poder adaptar l’espai a les seves 

necessitats.
23
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10. Recull fotogràfic

-Sessions i tallers participatius-
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9. Recull fotogràfic

-Sessions i tallers participatius-
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9. Recull fotogràfic

-Alguns dels 53 cartells realitzats pels/les joves durant els tallers-
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Recull fotogràfic

-Festa de Retorn-
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10. Annex

10.1 Ampliació de dades de les enquestes a l’Institut Dr. Puigvert.

Detall de respostes sobre els problemes detectats pels estudiants 
(pregunta 7 de l’enquesta)

nois

ns/nc 52

no tinc problemes 5

aspectes relacionats amb la convivència 39
baralles 13
insults 5
discriminació 3
conflictes 2
sociabilitat 2
no ens respecten 2
que t'agafin les coses i les llencin o passin als altres companys 1
els grans es fiquen amb mi 1
gent que no deixa jugar 1
molestar sense tenir raó 1
la relació amb els més grans 1
millorar la relació dels joves 1
actitud 1
racisme 1
que són xulos 1
molts m'odiïen 1
no tinc amics al barri 1
pel carrer quan em trobo a un grup de nens més grans em miren 
amb mirada "assessina" 1

deures i falta de temps 30
deures i moltes hores d'estudi 16
no poder jugar a la Play 4
treballs en grups, presentacions, exàmens 2
l'institut 2
ningú no sap què fer a les tardes (deures) 1
a alguns els costa fer els deures i no els fan 1
temps 1
fer els deures 1
no tenim estones lliures 1
que hi ha extraescolars 1



drogues (porros, fumar, alcohol) 17
drogues (porros) 7
fumen 6
alcohol 4

comunicació 7
no ens escolten, la nostra opinió no compta 2
els grans no escolten els joves 2
els adults consideren que no entenem d'alguns temes 1
no ens tenen en compte 1
no ens deixen decidir el nostre futur 1

bullying 5

falta d'espais on reunir-se 5
no hi ha molts espais per nosaltres 1
falten llocs públics on divertir-se 1
falten més espais per estar amb els amics 1
patinar a prop de casa 1
espais d'assaig de música 1

inseguretat al carrer o altres espais 3
robatoris 3

ús excessiu de tecnologies, mòbil 3
ús excessiu del mòbil 1
el mòbil enganxa a molts joves 1
moltes tecnologies 1

altres 23
sexe 2
poques hores de son 2
avorriment 2
no hi ha suficients lavabos públics 2
els altres es pensen que són perfectes o els més llestos 1
ser feo 1
molts nois no fan extraescolars 1
que no puc anar a llocs d'adults "no fastigosos" 1
l'alçada 1
molts joves s'estressen 1
els cotxes no s'aturen quan es veuen 1
que no ens deixen anar a la discoteca amb la nostra edat 1
concentració 1
no puc conduir, comprar alcohol o comprar tabac 1
no puc entrar en llocs d'adults 1
problemes amb l'amor 1
que em lesiono jugant a futbol 1
"canis" 1
informació de futur 1 29
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noies

ns/nc 77

no tinc problemes 4

aspectes relacionats amb la convivència 61
baralles 24
la relació amb els més grans (molesten sense raó) 8
insults, burles 7
faltes de respecte 3
conflictes 3
discriminació 2
racisme 2
problemes de convivència 2
problemes 1
són molt aplastants 1
els joves tiren escombraries als altres 1
quan estàs al lavabo et llencen coses per dalt 1
problemes de família 1
maleducats 1
encara hi ha masclisme 1
relacionar-se més 1
la gent et possa etiquetes sense que et coneguin 1
gent que t'insisteix perquè fumis i coses així 1

drogues (porros, fumar, alcohol) 31
drogues, porros 12
fumen molt, fumen al costat dels petits 10
alcohol, hi ha joves que beuen alcohol molt joves 8
que fumen i beuen quan són molt petits 1

inseguretat al carrer o altres espais 16
robatoris 4
violacions 4
has d'anar amb compte pel carrer (inseguretat) 4
adults que et miren extrany i et fan sentir insegura (no es pot 
anar tranquil per la nit) 3

et poden raptar pel carrer 1
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bullying 14
bullying 10
ciberassetjament (ciberbullying) 3
assetjament 1

ús excessiu de tecnologies, mòbil 12
com estan amb el mòbil no fan res més 3
que no estiguin amb el mòbil i fessin activitats 3
ús excessiu del mòbil 1
ús excessiu de les tecnologies 1
els joves surtin més de casa i fagin activitats 1
que els joves surtin més de casa i no juguin tant a jocs 
virtuals 1

que alguns es passen tot el dia a casa 1
que la gent no fa activitats 1

falta d'espais on reunir-se 9
llocs on reunir-se 3
no hi ha llocs coberts on quedar 2
no hi ha llocs per estar quan es fa de nit 2
que a l'institut et posen treballs col·lectius i no saps on 
quedar 1

necessiten un espai per anar desprès de l'insti per 
esbargir-se 1

deures i falta de temps 5
hi ha molts deures i casi no surts 1
moltes hores d'estudi 1
molts deures 1
sense temps a les tardes per nosaltres 1
sense temps lliure degut als deures, exàmens 1

comunicació 2
no ens prenen seriosament 2



32

altres 55
hi ha molta contaminació i brutícia 7
sexe, orientació sexual, parlen de sexe com si res 4
llocs on no deixen entrar a menors (que hagi límit d'edat) 4
avorriment 3
al barri no hi ha res per fer (no hi ha activitats al costat de 
casa) 3

no hi ha activitats per fer amb els teus amics 2
falta d'atenció 2
dormir 2
menjar 2
no podem votar 2
tenim les activitats lluny 1
les extraescolars valen molts diners 1
l'estrès 1
la gent s'agobia 1
reforç 1
que els hi surten grans 1
suicidis 1
no ens deixen parlar en alt 1
no podem córrer 1
veure la tele 1
lavabos públics 1
societat 1
hi ha coses que tindrien que ser per gent gran 1
moltes activitats per majors de 18 anys 1
depressió 1
no estudien 1
futur professional 1
decidir els teus estudis abans 1
no puc comprar alcohol 1
no pots entrar a bars per la nit 1
no podem conduïr 1
que són molt mandrosos 1
fan coses no apropiades per la seva edat 1
que la gent és una mica passota 1
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Detall de les propostes esmentades a les enquestes 
(pregunta 8)

nois

ns/nc 81

tecnologia 19
PlayStation (tornejos Fortnite) 9
Videojocs (cadires gamers còmodes, torneigs Clash Royale) 4
PlayStation 4 4
Com utlitzar un ordinador o com buscar informació 1
Propostes tecnològiques 1

esports 17
Esports 7
Esports (futbol, tenis, bàsquet) 8
Entrenament de futbol 1
Esports poc practicats que els joves no coneguin 1

espais 12
Pista de futbol o altres esports 3
Biblioteca, espai d'estudi 3
Espai de videojocs 1
Piscina tancada 1
Espais per a grups de música 1
Circuit karts 1
Fer un minipark 1
Plaça de toros 1

salut 8
Menjar gratis (berenar, menjar ràpid) 4
autodefensa 2
Cuina 1
Més zones verdes a Sant Andreu 1

oci 7
Jocs, Jocs de taula 2
Excursions 1
Activitats de joc mental 1
Peces de construcció Lego 1
Ping Pong 1
Festa popular dels joves 1
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educació 6
Idiomes (anglès, francès, alemany…) 2
Matemàtiques 2
Projectes 1
Assignatures 1

arts 3
Dansa 1
Danses de diferents països 1
Ballar sardanes 1

noies

ns/nc 117

arts 28
Manualitats 6
Dibuix (pintura, dibuix Manga, dibuix de diferents cultures) 6
Taller Hip-Hop 4
Cinema gratuït 4
Taller de fotografia 2
Classes de ball 1
Ballar 1
Ball (dansa) 1
Ballet 1
Cantar 1
Clubs de fans de llibres i pel·lícules 1

esports 25
Esports, activitats esportives 9
Futbol 5
Bàsquet 4
Gimnàsia 3
Gimnasia rítmica 2
natació sincronitzada 1
Atletisme 1

salut 20
Taller de cuina 13
Defensa (defensa personal, karate), saber defensar-se 5
Cursos de primers auxilis 1
Tallers de sexualitat 1
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espais 12
Piscina 3
Jacuzzi 2
Espai de relaxació 2
Zona bar/cafeteria per estar amb els amics 1
Nou Cau a Sant Andreu 1
Espai per estudiar (reforç) 1
Gimnàs 1
Chiquipark o llits elàstics per a joves 1

educació 9
Idiomes 4
Anglès 2
Xerrades 2
Reforç 1

tecnologia 8
Jocs de PlayStation 4
Videojocs 1
Videojocs (PlayStation, Torneig Fortnite, Clash Royale) 2
Set complet de RV (Realitat Virtual) 1

oci 8
Jocs, Jocs de taula 3
Activitats 1
Excursions 1
Tallers de cub de Rubik 1
Jocs al carrer 1
Twerk 1
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10.2 Ampliació de dades de les enquestes a l’Espai Jove Via 
Barcino

Detall de respostes sobre els problemes detectats pels 
estudiants (pregunta 7 de l’enquesta)

nois

poca representació i falta d'empoderament 5
poca representació al meu barri 1
instrumentalització del col·lectiu jove i adultisme 1
impediment per part de les institucions de l'empoderament juvenil i 
l'accés a les institucions 1

no es dona valor a les propostes dels joves, no igual que als adults 1
falta representació i poder de decisió 1

altres 4
redes sociales 1
saber aceptar críticas, hay gente que le afecta psicológicamente 1
denegar el bullying 1
poca oferta d'informació laboral o sexual (real) 1

drogues, actituts perjudicials 3
malas influencias/malas compañías 2
drogas 1

falta de motivació i responsabilitat 2
falta de motivación 1
no son responsables 1

aspectes relacionats amb la convivència 1
violència verbal 1
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noies

joves sense objectius 4
tienen que estar más entretenidos porque les sobra tiempo 1
no tienen entretenimiento y hacen gamberradas 1
excés de llibertat sense o amb poc control parental 1
molts joves al carrer sense objectius, dediquen el temps lliure a tenir 
mals hàbits 1

aspectes relacionats amb la convivència 4
violencia de género/doméstico 2
exclusión social 1
baralles 1

falta d'orientació laboral 2
orientación laboral/vocacional 2

falta de confiança i autoestima 2
poca autoestima 1
falta de confianza 1

altres 2
pèrdua de temps amb internet, videojocs… 1
manca d'espais per a joves 1
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Detall de les propostes esmentades a les enquestes 
(pregunta 8)

nois

educació 4
idiomas 2
formació gratuita per tothom 1
tallers/activitats oferides portades per joves i que fossin 
oportunitats laborals 1

esports 4
deporte de contacto 2
defensa personal 1
esports (camps de futbol, bàsquet, material) 1

oci 2
excursiones 1
dinamització juvenil dels espais 1

altres 2
oferiment d'espais que facilitin la comunicació del barri 
amb la resta de la ciutat 1

introducción/bienvenida a personas nuevas al país 1
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noies

educació 2
idiomas 1
preparació al món laboral 1

salut 5
risoterapia 2
orientación espiritual 1
espais per a dones maltractades (homes i dones) 1
taichi/ioga 1

esports 3
defensa personal 3

altres 2
necessitats educatives especials 1
charlas sobre relaciones afectivas 1
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10.3 Ampliació de dades de les enquestes a l’Institut Josep 
Comas i Solà

Detall de respostes sobre els problemes detectats pels 
estudiants (pregunta 7 de l’enquesta)

nois

ns/nc 20

aspectes relacionats amb la convivència 27
sempre hi ha baralles, baralles, insults, discusions 9
problemes familiars 3
provocacions 2
joves sense vida social 2
no tenen cultura, educació 1
són impulsius 1
que se enfadan, se descontrolan y vacilan 1
agresividad 1
més immadurs 1
el compañerismo 1
vida social 1
racisme 1
no hi ha respecte 1
que són gangsters 1
parlen a classe 1

drogues (porros, fumar, alcohol) 15
joves bebent i fumant 5
vicios, drogas, alcohol 5
alguns fumen 1
els joves es volen fer grans molt ràpid i comencen a 
fumar i beure molt aviat 1

botellón 1
drogatas 1
fumar 1

deures i falta de temps 12
no estudiar 3
sortim tard de l'institut 2
hem d'anar a la tarda a l'institut 2
ajuda amb els deures 2
temps 1
que hi ha molts deures 1
oci 1
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falta d'espais 11
sense espai per jugar a cricket 3
joves que no tenen un espai per estudiar 1
poc espai 1
no hi ha carrils bici 1
no hi ha parc per gossos 1
no hi ha botiga de videojocs 1
un camp o una pista de cada joc 1
no hi ha camp de bàsquet 1
no hi ha espai per jugar 1

falta d'activitats 6
no fer activitats (manca d'activitats esportives, no fan 
esport, la gent no té ganes de fer esport) 4

s'avorreixen 1
no sortir de casa 1

temes relacionats amb el sexe 6
el sexe (fer-ho sense protecció i enfermar-se, sin 
condones, embarassos) 6

joves sense futur clar 4
el nostre futur (estudis i treball) 2
que hem d'estudiar en el futur 1
joves sense estudiar i sense un futur assegurat 1

inseguretat al carrer o altres espais 4
pasear por la noche 1
delincuencia 1
no m'agraden els parcs perquè em fan por 1
que hi hagi un monitor que cobri per vigilar les pistes i 
camp perquè no hi hagi baralles ni brutícia 1

comunicació 3
que no ens deixen fer moltes coses 1
que no et fan cas 1
comunicació 1

bullying 2
bullying 2
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altres 21
el govern no ajuda, cada dia paga menys 2
contaminación 2
no pots treballar 1
hi ha molta gent al barri 1
sin play 1
sin gente que comparta mis gustos 1
problemas con el idioma 1
los cigarros por la calle 1
el psicològic sensible 1
moltes coses per pensar i evitar 1
molts problemes interns que té una persona, problemes o 
preocupacions que tenen els joves per les notes, falta de 
confiança o no tenir amics

1

suicidis 1
llibertat 1
problemes econòmics 1
problemes sentimentals 1
ajuntament al meu barri 1
més serveis 1
millorar les pistes de futbol i bàsquet 1
molt mòbil 1

noies

ns/nc 14

aspectes relacionats amb la convivència 33
se insultan mucho, insults, falta de respeto 8
es barallen molt 8
problemes familiars, relació amb els pares 5
son muy agresivos 3
joves sense vida social 2
escupen en las calles y no les importa 1
la gent que se sent malament perquè es fiquen amb ells 1
que són gangsters 1
son unos creídos 1
no tots es relacionen 1
peleas por internet 1
problemes del dia a dia 1
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1. drogues (porros, fumar, alcohol) 1. 14
1. drogues i alcohol 1. 11
1. fumar o fer coses que no tenen que fer 1. 1
1. que no saben què fer i es dediquen a la droga 1. 1
1. adiccions 1. 1

1. aspectes psicològics 1. 11
1. depressió 1. 3
1. l'autoestima, "agradar" 1. 2
1. desánimo 1. 1
1. que se sienten solos 1. 1
1. estan incòmodes 1. 1
1. la pubertat 1. 2
1. suicidis 1. 1

1. deures i falta de temps 1. 8
1. estrès per l'institut 1. 3
1. poc temps 1. 2
1. els estudis, no estudien 1. 2
1. concentració mínima en els estudis 1. 1

1. inseguretat al carrer o altres espais 1. 7
1. que es pugui anar de nit, seguridad, ladrones, delincuència 1. 7

1. ús excessiu de tecnologies, mòbil 1. 5
1. adicció a videojocs, tecnologia 1. 3
1. el telèfon mòbil (xarxes socials), adicció al mòbil 1. 2

1. falta d'activitats 1. 5
1. més activitats al barri 1. 1
1. jóvenes sin nada que hacer 1. 1
1. no poder fer activitats 1. 1
1. avorriment 1. 2
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falta d'espais 4
no hay espacio para jugar a voleibol 1
no hi ha llocs perquè els joves es relaxin i facin coses que 
vulguin 1

molts cops no saben on anar quan fa fred 1
sense llocs per fer esports 1

joves sense futur clar 3
si podré estudiar 1
què faré en el futur 1
joves sense estudis i sense futur assegurat 1

bullying 2
bullying 2

altres 4
falta d'ajuda per a joves 2
embarassos 1
més informació sobre el sexe (enfermetats, orientació sexual…) 1

Detall de les propostes esmentades a les enquestes 
(pregunta 8)

nois

ns/nc 47

esports 12
deportes, esports, activitats esportives 9
bàsquet 1
arts marcials 1
fútbol 1

oci 11
excursions a altres països, llocs llunyans 5
casino, casino per a nens 2
botigues de rebaixes per adolescents 1
muchos puffs 1
zona libre (futbolín, etc…) 1
que millorin tots els parcs 1
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educació 9
aprendre nous idiomes (àrab, català, francès, anglès) 3
clases de inglés, francés, etc 1
cursos d'àrab 1
ayuda en el idioma para personas que no saben castellano o 
catalán 1

club de lectura 1
que hi hagin més mesquites al barri 1
ensenyar coses noves als joves 1

salut 4
creixement espiritual per desenvolupar confiança 1
parlar de sentiments de manera confidencial 1
desenvolupar l'individualisme perquè les persones no siguin al 
grup o els més populars o influents 1

cuina 1

arts 2
manualitats 1
dibuixar 1

tecnologia 2
zona electrònica 1
videojocs 1

noies

ns/nc 35

educació 15
aprendre idiomes, nivell d'anglès molt baix 6
informàtica 2
guia del que un jove vol estudiar i no sap què fer 1
activitats per l'inici al món laboral 1
charlas para el futuro 1
ajuts per estudiar i millorar la concentració 1
fer activitats d'investigació 1
xerrades, que es parli de tot tipus de coses 1
fer debats polítics 1

salut 6
treballadors socials o psicòlegs 2
cocina 2
estètica/perruqueria 2



46

oci 5
ver películas 2
excursiones 1
fer grups i casals a l'estiu per fer lleure 1
fer tallers bricolatge 1

arts 4
ballar, cantar 2
activitats creatives 2

esports 4
ejercicio, juegos deportivos, esports 4
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fer activitats conjuntes 4
Fer activitats conjuntes relacionades 1
Activitats conjuntes per afavorir la participació en activitats de 
l'espai 1

Fer activitats relacionades amb l'àmbit educatiu per reforçar 
allò que es fa a l'institut 1

Identificar temes d'interès per treballar conjuntament a Tutoria 1

ús d'espais compartits 4
Ús d'espais: sala d'actes de reunions, sala d'exposicions per 
presentar treballs, rocòdrom, sala de música per fer concerts i 
festes

1

Tenir un espai amb característiques molt específiques per a 
poder fer tallers que a l'institut no es poden fer per manca 
d'equipaments

1

Espai de creació musical, tallers… 1
Cessió d'un espai per fer tallers 1

activitats, tallers i xerrades 4
Activitats lúdiques i culturals 1
Organitzar tallers i xerrades 1
Tallers, xerrades 1
Oferir tallers externs que es puguin realitzar a l'institut 1

altres 2
Enviar allà als joves que necessitin socialitzar-se, sortir del 
carrer o que, econòmicament, no tinguin possibilitats 1

Reforçar el respecte als altres, a l'entorn i als serveis públics 1

10.4 Ampliació de dades de les enquestes al professorat de 
l’Institut Dr. Puigvert

Detall de respostes sobre les sinèrgies que es podrien establir 
amb el Nou Espai Jove Jaume Oller
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Detall de respostes del professorat sobre els problemes que 
observen que els joves es troben en el seu dia a dia.

ús tecnologies 11
Ús excessiu i addicció a les noves tecnologies (mòbils, 
videojocs…) 7

Els costa desconnectar del món digital 1
Massa hores amb la consola, PC, mòbil… dormen poc 1
Gestió xarxes socials 1
Poca relació de tu a tu amb amics/gues, tot es basa en 
connexions online 1

altres 10
Gestió del temps i ansietat 1
Els costa trobar la frontera del "col·lega" i el professor 1
Falta de reconeixement de coneixements adquirits en àmbit 
extraescolar 1

Dificultats acadèmiques 1
Dificultats personals 1
Lleure de qualitat 1
Limitació d'objectius 1
Formació no formal 1
Excés d'informació inútil 1
Transformacions de la realitat 1

autoestima i motivació 9
Falta de motivació i autoestima 4
Poca motivació (d'una part dels joves) 1
Manca de motivació en el temps de lleure 1
Falta d'interessos 1
Desconeixen la llei de l'esforç 1
Treballar poc 1

poc control parental 4
Poc control parental (arriben a casa i estan sols) 1
Massa sols a casa 1
Moltes hores sols 1
No tenen reforç a casa (els pares/tutors no estan amb ells per 
les vesprades) 1
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falta d'espais, autogestió espais 4
No tenen espais autogestionats. Els vincles amb 
l'Ajuntament o les empreses externes impliquen molts 
permisos i burocràcia que inhabiliten l'acció autònoma dels 
joves

1

Equipaments sí, però gestionats per les mateixes 
usuàries/entitats i associacions 1

Falta de llocs on reunir-se quan plou, fa fred, etc 1
Espai segur de trobada 1

falta d'atenció 3
Falta de comprensió 1
Falta d'atenció 1
Falta d'escolta 1

assetjament 2
Assetjament 1
Assetjament encobert 1

drogues 2
Drogoaddiccions (començament) 1
Drogues 1

conflictes 2
Gestió de conflictes 1
Conflictes 1

sexualitat 2
Sexualitat (dubtes) malament entesa 1
Conèixer el seu cos (emocions/sexualitat) 1

orientació 2
Penso que els cal molt acompanyament i orientació 1
Orientació 1

falta de recursos 2
Cost de les activitats extraescolars 1
Falta de recursos a casa (internet, fotocopiadora…) 1

relació i empatia 2
Relació amb iguals/adults 1
Falta d'empatía 1
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Detall de respostes del professorat sobre les activitats, serveis 
o tallers que creuen que seria positiu oferir al nou espai

tallers educatius, formació 34
Tallers de robòtica, programació 4
Idiomes, tallers d'idiomes 3
Cuina , tallers per aprendre oficis (cuina…) 3
Moda, laboratori de moda 2
Recursos informàtics 2
Fotografia (taller) 2
Taller d'audiovisual, imatge/so 2
Interculturalitat 2
Taller de mecànica 1
Tallers d'arts gràfiques 1
Tallers multimèdia 1
Laboratori de fusteria 1
Curs d'il·lustració 1
Curs de ràdio 1
Tallers de disseny 3D 1
Tallers de Manga 1
Tallers que posin en valor que hi ha món sense les xarxes com 
instagram… 1

Manualitats 1
Formacions lleure 1
Educatius 1
Professionals 1
Teràpia emocional 1

dansa, teatre, activitats musicals 16
Activitats de relaxació, estirament i respiració: ioga, pilates… 4
Activitats musicals i teatrals 3
Activitats de dansa: hip-hop, twerk, zumba… 3
Activitats teatrals: improvisació, musicals, clàssiques, 
monòlegs… 2

Tallers -emocions- 2
Adopció d'actituds positives 1
Sexualitat 1
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altres 12
Talladora làser per poder usar-la portant el material des de 
l'institut 1
Socials 1
Coneixença dels barris 1
Servei psicològic 1
Servei judicial 1
Clubs de lectura i escriptura 1
Serveis d'acompanyament per omplir formularis, 
matriculacions, etc 1
Bon ús de les eines TIC 1
Respecte al diferent 1
Sensibilització amb les persones que no tenen les mateixes 
oportunitats 1
Expressar-se públicament i amb respecte 1
Equip de so per llogar o cedir 1

tècniques d'estudi o orientació 7
Tècniques d'estudi i Biblioteca 2
Reforç escolar 2
Orientació acadèmica i laboral 2
Serveis educatius 1

espais 7
Sala d'assaig 1
Espai Maker 1
Servei de bar/cantina 1
Aula d'estudi 1
Rocòdrom 1
Sala d'estudi (per fer treballs en grup) 1
Concerts i festes 1

activitats esportives 6
Activitats esportives 3
Activitats disciplinàries: aikido, karate, taekwondo… 1
Gimnàstica 1
Esport d'equip 1

oci 6
Jocs, jocs de taula 3
Oci sense pantalles 1
Gaming 1
Lúdics 1



www.comeetbcn.com info@comeetbcn.com


	MEMÒRIA
	ÍNDEX
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Número de diapositiva 18
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35
	Número de diapositiva 36
	Número de diapositiva 37
	Número de diapositiva 38
	Número de diapositiva 39
	Número de diapositiva 40
	Número de diapositiva 41
	Número de diapositiva 42
	Número de diapositiva 43
	Número de diapositiva 44
	Número de diapositiva 45
	Número de diapositiva 46
	Número de diapositiva 47
	Número de diapositiva 48
	Número de diapositiva 49
	Número de diapositiva 50
	Número de diapositiva 51
	Número de diapositiva 52
	Número de diapositiva 53
	Número de diapositiva 54

