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1. INTRODUCCIÓ 
 
La Zona nord-oest de la ciutat formada pels barris de Culubret, Sant Joan, Bon Pastor, 
Món Millor i Juncària-parc Bosc, ha viscut des de l’inici del segle XXI, un canvi 
demogràfic que ha donat origen a una comunitat diversa i plural composada per 
població d’ètnia gitana, població immigrada i població autòctona. 
 
Al barri de Sant Joan, situat a l’extrem més occidental de la ciutat, es troben els 
habitatges de protecció oficial edificats als anys 70 i 80. Aquests habitatges es van 
destinar majoritàriament a la població d’ètnia gitana de Figueres que es van reubicar 
d’una altra zona de la ciutat, constituint un barri tipus gueto. Es va construir una escola 
pública al costat, on actualment la majoria dels infants que estan escolaritzats són 
d'ètnia gitana o població immigrada. La manca d’inversió privada i pública durant 
alguns períodes de temps, la manca d’actuacions globals i continuades, així com la 
manca de lideratges i referents clars en el teixit associatiu local, s’ha reflectit en una 
degradació progressiva del seu entorn. Amb els anys, les famílies que vivien als barris 
del voltant (Culubret i Bon Pastor) han anat venent les seves propietats i cedint els 
seus espais, cada cop a més baix cost, per una banda a la població immigrada que 
Figueres anava acollint, i per altra banda, a famílies d’ètnia gitana que han anat trobant 
habitatges fora del parc públic. L’empobriment físic d’aquesta zona ha estat un reflexe 
de la cronificació de les problemàtiques socials i el creixement de les situacions 
d’exclusió social on, la sortida de població autòctona i l’arribada de la població 
immigrada, ha contribuït a la creació d’una comunitat estigmatitzada i segregada de la 
resta de la ciutat. 
 
Malgrat això, aquest espai de la ciutat disposa d’un gran potencial de creixement 
urbanístic i social que, sens dubte, pot millorar la imatge del barri i impulsar la seva 
integració a la resta de la trama urbana de la ciutat de Figueres.  
 
Els canvis, el creixement i l’evolució, tant social com de l’entorn, que ha sofert el barri 
de Sant Joan, ha tingut un impacte vers la pròpia comunitat gitana i vers els barris que 
l’envolten que generen la necessitat d’articular respostes innovadores i integrals. 
Tenint l’àmbit local com a escenari preferent, aquestes respostes han de permetre 
impulsar dinàmiques preventives d’inspiració comunitària adequades a la situació 
actual i local de la zona. 
 
Cal desenvolupar els mecanismes necessaris per fer front a les múltiples 
problemàtiques socioeconòmiques i dinàmiques negatives que en els darrers anys de 
crisi ha viscut el barri de Sant Joan i rodalies. La transformació del barri passa per 
promoure processos participatius i de treball en xarxa on conceptes com inclusió 
social, comunicació i millora de la convivència es converteixin en els eixos 
vertebradors d’un pla global consensuat. 
 
Per una banda, el contexte social actual on emergeixen referents clars al territori que 
fan d’interlocutors amb la comunitat i, per altra banda, l’interès polític de desenvolupar 
una pla d’acció integral local que ajudi a promoure el poble gitano de Figueres, fa 
propici el desenvolupament del 1r. Pla Estratègic del Barri de Sant Joan. 
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2. MARC TEÒRIC 
 
2.1. Què és un pla estratègic institucional. 

 
Un pla estratègic institucional és un conjunt coordinat i planificat de programes, 
projectes i actuacions en què es manifesta la voluntat de l’administració local de 
materialitzar les competències que li atribueixen les lleis.  
Així mateix, l’Ajuntament de Figueres planteja la realització d’un Pla Estratègic local al 
barri de Sant Joan com un procés transversal i participatiu, del qual totes les àrees 
implicades se’n sentin autores amb la finalitat d’aconseguir una implementació, 
efectivitat i sostenibilitat eficaces. 
Els Plans estratègics han d’estar impulsats per la voluntat política del consistori i pels 
equips tècnics, conjuntament amb els professionals de totes les àrees implicades, i 
preferiblement han de comptar amb el suport de la comunitat. 
 
La FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies)1 estableix que un Pla 
estratègic institucional: 
 

 És un instrument impulsat des de la corporació local, que dóna estabilitat a les 
accions i programes desenvolupats. 

 Ha de servir-nos per establir les necessitats a les quals tractem de donar 
resposta, així com els principis generals i específics d’actuació que han 
d’inspirar els programes englobats al propi Pla estratègic. 

 Ha d’afavorir la màxima participació d’entitats i administracions des de les fases 
inicials de la seva elaboració per tal de partir d’una anàlisi correcta de les 
situacions, sobre la qual hi hagi consens. 

 Té com a propòsit l’abordatge integral de les problemàtiques detectades. 

 Ha de ser un instrument dinàmic que es modifiqui a mesura que vagi canviant 
la situació social que el motiva. 

 Ha de ser un instrument aglutinador capaç de donar coherència a les respostes 
ofertes des dels diferents nivells de l’administració. 

 Ha de permetre, des del seu disseny, pensar en la necessitat de realitzar una 
avaluació contínua tant del procés com dels resultats. 

 
 
3. MARC LEGAL2 

 
Aquest Pla s’ha dissenyat tenint en compte les recomanacions i polítiques públiques 
adreçades al poble gitano en el marc de referència europeu, estatal i català.  
 
3.1. Àmbit europeu 

 
La Comissió Europea (CE), mitjançant l’Estratègia Europa 2020 defineix, entre d’altres, 
els objectius principals següents:3 

                                            
1
 Manual para la elaboración de Planes Municipales sobre Drogas (2001). FEMP 

2
 Pla integral del poble gitano de catalunya 2014-2016. Marc legal 

3
 Comissió Europea: Europa 2020. Estrategia para un crecimiento inteligente, sostenible e 

integrador, Brussel·les, 3.3.2010, COM (2010) 2020 final, p. 3 i 11. 
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 «El nombre d’europeus que viu per sota dels llindars nacionals de pobresa 
s’hauria de reduir en un 25%, i rescatar així més de 20 milions de persones de 
la pobresa».  

 «El percentatge d’abandonament escolar hauria de ser inferior al 10 % i 
almenys el 40% de la generació més jove hauria de tenir estudis superiors 
complets». 

El gener de 2011, la CE va publicar un informe4 amb recomanacions per abordar 
l’abandonament escolar prematur als estats membres. En aquest informe constata que 
la població gitana és la que presenta un índex més alt d’abandonament escolar. 
L’informe recomana, entre altres accions, dur a terme polítiques contra la segregació 
escolar dels nens i nenes gitanos als estats membres. En aquest sentit, destaquen els 
centres com a comunitats d’aprenentatge5, com a model educatiu que aconsegueix 
reduir l’abandonament escolar i ajudar l’alumnat en risc d’abandonament. 
Arran de l’Estratègia 2020, la Comissió Europea insta els estats membres a implemen-
tar les seves pròpies estratègies nacionals i qualifica d’imperatiu social i econòmic la 
millora de la situació de la població gitana als estats membres6. Les quatre àrees 
principals de millora són: educació, habitatge, salut i treball. En el cas de l’Estat 
espanyol, com a resposta a aquesta comunicació s’elabora l’Estrategia Nacional para 
la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020. 
El 2013 el Consell Europeu publica unes Recomanacions als estats membres sobre 
els àmbits d’actuació clau a instàncies d’una comunicació de la Comissió de juny 
2013.7  A banda d’aquests documents principals, publica alguns informes específics 
per àmbits. 

En l’àmbit educatiu, la Comissió posa un èmfasi especial a assegurar el ple accés 
a l’educació de qualitat i garantir que els nens i les nenes gitanos completin, almenys, 
els estudis obligatoris8. Una de les actuacions que recomana la Comissió Europea són 
els centres d’ensenyament de «comunitats d’aprenentatge».9 S’hi refereixen com a 
centres que tenen en comú una visió, uns valors fonamentals i uns objectius de 
desenvolupament escolar.  

En l’àmbit de treball, la Comissió elabora un informe sobre la situació social dels 
romanís i insta els estats membres a dur a terme una sèrie de mesures per millorar el 
seu accés al mercat de treball a la UE.10  

També apunta recomanacions en l’àmbit de l’assistència sanitària i l’habitatge que 
poden ser consultades en els informes citats anteriorment. 
 
3.2. Àmbit estatal 
 
Com s’ha esmentat anteriorment, a l’Estat espanyol s’ha desenvolupat l’Estrategia 
Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-202011 Els 

                                            
4
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al 

Comité de las Regiones. Brussel·les, 31.1.2011, COM (2011) 18 final. «Abordar el abandono escolar 
prematuro: una contribución clave a la agenda Europa 2020». 
5
 www.xtec.cat/web/projectes/comunitats.11 

6
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al 

Comité de las Regiones. Brussel·les, 5.4.2011, COM (2011) 173 final, p. 2. 
7
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social y al 

Comité de las Regiones. Brussel·les, 26.6.2013, COM (2013) 454 final. 
8
 Recomendación del Consejo, de 9 de diciembre de 2013, relativa a la adopción de medidas eficaces de 

integración de los gitanos en los Estados miembros (2013/C 378/01). 
9
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y social y al 

Comité de las Regiones. Brussel·les, 31.1.2011, COM (2011) 18 final, p. 7 . 
10

 Resolución del Parlamento Europeo, de 11 de marzo de 2009, sobre la situación social de los romaníes 
y su mejor acceso al mercado de trabajo en la UE (2008/2137 [INI]). 
11

 Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población Gitana en España 2012-2020, p. 14. 
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àmbits prioritaris d’aquesta estratègia són educació, treball, salut i habitatge. Aquests 
àmbits tenen uns objectius quantitatius per assolir l’any 2020, i també unes fites 
intermèdies per a l’any 2015.  

Cada estat membre ha d’implementar les seves estratègies nacionals. En el cas de 
l’Estat espanyol les competències en polítiques adreçades al poble gitano estan 
derivades a les diferents comunitats autònomes. Per tal de coordinar les accions de  
cadascuna, s’ha creat el Grup de Cooperació Tècnica. En aquest grup hi participen els 
responsables dels diferents governs autonòmics amb competències en polítiques 
adreçades a la comunitat gitana. La funció principal d’aquest grup és el seguiment de 
la implementació de les accions als diferents territoris, la seva execució i impacte en la 
població gitana.  

D’acord amb l’estratègia, una de les àrees clau per a la inclusió social del poble 
gitano és l’educació. El Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, per la seva banda, amb 
l’objectiu d’augmentar l’èxit educatiu de l’alumnat gitano, impulsa a les escoles la 
implementació d’actuacions educatives d’èxit.12 

Segons dades del mateix Ministeri,13 durant el curs 2012-2013 el 64,4% dels nois i 
noies gitanos entre 16 i 24 anys no van obtenir el títol de graduat en ESO, en el 
conjunt de l’Estat espanyol. Només un 3,4% de la població gitana cursava batxillerat 
en les mateixes dates, i l’abandonament escolar prematur ascendia al 63,7% dels 
joves gitanos amb edats compreses entre els 18 i els 24 anys. 
Una de les línies d’actuació complementària de l’estratègia és la no-discriminació i la 
promoció de la igualtat de tracte. En aquest àmbit, no es fixen uns objectius d’impacte 
específics, però sí que s’apunta la necessitat d’intensificar l’aplicació efectiva de les 
legislacions europea i espanyola en matèria de no-discriminació, lluita contra el 
racisme i els crims d’odi, sensibilització i formació, entre altres accions proposades. 
Convé destacar també l’informe de Discriminación y comunidad gitana 2013, de la 
Fundación Secretariado Gitano. Aquestes són algunes de les recomanacions d’aquest 
informe: formació i sensibilització dels agents professionals claus, com ara 
professionals dels mitjans de comunicació, cossos de seguretat, etc.; establiment de 
mesures sancionadores per corregir comportaments discriminatoris; informació i 
formació de les víctimes potencials, entre d’altres. L’informe de progressos en la 
implementació de les estratègies nacionals que va publicar la Comissió,14 instava a 
posar un èmfasi especial, a més de les qüestions ja apuntades, en la lluita contra les 
diverses formes de discriminació que pateixen les dones gitanes. 
 
3.3. Àmbit català 

 
Ara fa tretze anys el marc polític català referent a la població gitana a Catalunya va 
donar un gir importantíssim, que actualment està servint de referència a altres països 
del conjunt de la Unió, com a actuació d’èxit en l’àmbit polític, que ha derivat en 
accions amb un impacte social evidenciat. 

En l’elaboració del primer Pla integral del poble gitano a Catalunya (2005-2008) i 
en la continuïtat dels següents, es prenen com a punt de partida dues importants 
resolucions del Parlament de Catalunya (21 de novembre de 2001): 

• Resolució 1045/VI del Parlament de Catalunya, sobre l’elaboració d’un pla 
integral del poble gitano a Catalunya. 

                                            
12

 MECD (2011): Actuacions de éxito en las escuelas europeas, p. 9. 
13

 MECD (2013): El alumnado gitano en secundaria. Un estudio comparado. Madrid.13 
14

 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y 
Social y al Comité de las Regiones. Brussel·les, 26.6.2013, COM (2013) 454 final. 
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• Resolució 1046/VI del Parlament de Catalunya, sobre el reconeixement de la 
identitat del poble gitano i del valor de la seva cultura. 

Arran d’aquestes resolucions, l’any 2003 es publica l’Estudi sobre la població 
gitana a Catalunya, elaborat per encàrrec del Departament de Benestar i Família de la 
Generalitat de Catalunya. Aquest estudi presenta dades sobre la situació de la 
població gitana a Catalunya que serveixen de punt de partida per a l’elaboració del 
primer Pla integral del poble gitano a Catalunya (2005-2008). 

Convé destacar que l’Estatut d’autonomia de Catalunya de l’any 2006,15 concreta-
ment l’article 42.7, diu que els poders públics «han de garantir el reconeixement de la 
cultura del poble gitano com a salvaguarda de la realitat històrica d’aquest poble». 

El 2007, arran de la implicació de diferents moviments socials gitanos i el treball 
conjunt amb els grups parlamentaris, el Parlament de Catalunya aprova la Declaració 
de reconeixement de la persecució i el genocidi del poble gitano, el 29 de març de 
2007.16 
Amb referència a l’àmbit d’habitatge cal tenir en compte les consideracions que va fer 
el Síndic de Greuges el 2013 en la Resolució relativa a l’existència de campaments de 
famílies gitanes amb infants.17 El Departament de Benestar i Família ha recollit 
aquestes propostes, que seran incloses en les actuacions relatives als assentaments 
del nostre país. 

Quant a l’àmbit educatiu, el Departament d’Ensenyament va publicar l’Ofensiva de 
país a favor de l’èxit escolar. Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-
2018. Aquest Pla fixa com a objectiu de país reduir a la meitat el fracàs escolar dels 
nens i nenes a Catalunya i que cada centre educatiu de Catalunya sigui un centre de 
qualitat. L’objectiu principal de l’èxit escolar i de la reducció del fracàs també es troba 
present com a eix principal del Govern. Entre les diferents actuacions i eixos prioritaris, 
apunta la potenciació d’una inclusió educativa,18 la promoció del projecte 
d’aprenentatge dialògic i participatiu de la comunitat educativa per aconseguir l’èxit de 
tots els alumnes, i la millora de la convivència, en el marc de l’escola inclusiva i amb 
actuacions específiques dels plans educatius d’entorn. A més, un altre eix fonamental 
és el de la implicació i el compromís de la família en el seguiment de l’evolució 
acadèmica i personal de l’alumne,19 amb el suport i l’orientació a les famílies. Es vol 
prioritzar la formació per a famílies dels centres d’un mateix àmbit territorial 
(sensibilització, xerrades, jornades, escoles de pares i mares). Es volen promoure 
actuacions destinades a augmentar les expectatives de la família, especialment les de 
l’ètnia gitana, vers l’escola i la seva participació en les activitats del centre. Pel que fa a 
l’eix d’absentisme i abandonament escolar, entre les mesures per a la seva prevenció i 
eradicació, el document recull el desenvolupament del projecte Promoció escolar del 
poble gitano, amb la finalitat de disminuir l’absentisme dels alumnes i augmentar les 
seves expectatives escolars i les de les seves famílies.20 
 
 

                                            
15

 Estatut d’autonomia de Catalunya, aprovat el 19 de juliol de 2006. 
16

 Declaració del Parlament de Catalunya de reconeixement de la persecució i el genocidi del 
poble gitano, llegida en el Ple del Parlament el dia 29 de març de 2007. 
17

 Síndic de Greuges de Catalunya: Resolució núm. R-00212/2013, de 20 de setembre. 
18

 Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018. «Propostes de la societat 
civil gitana», 2013, p. 28. 
19

 Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018. «Propostes de la societat 
civil gitana», 2013, p. 30. 
20 Pla per a la reducció del fracàs escolar a Catalunya 2012-2018. «Propostes de la societat 
civil gitana», 2013, p. 35. 
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4. PRINCIPIS RECTORS 
 
El Pla estratègic del barri Sant Joan es regeix pels següents principis: 
 

 Globalitat: es tracten de manera global totes accions integrades dins del pla. 
Pretén posar ordre i alinear totes les accions adreçades a la promoció del poble 
gitano cap a objectius comuns, tenint una visió global de la intervenció. 

 Continuïtat: s’intervé de manera permanent en el temps, promovent activitats 
sistemàtiques, continuades i planificades. 

 Operativitat: Totes les propostes han de ser realistes i realitzables. De la 
mateixa manera que els objectius s’han d’adequar a les necessitats. 

 Participació i transparència: La decisiva participació i la implicació de la 
població gitana en les polítiques adreçades a la millora de la seva situació és 
clau en la definició d’aquest Pla, des del seu inici. I amb la intervenció i 
compromís de diferents sectors socials i tipus de professionals promovent el 
treball interdisciplinari i el treball en xarxa. 

 Avaluació i eficiència: Avaluarem aquest Pla a través d’uns indicadors 
d’impacte, que ens han de permetre conèixer l’eficiència de les nostres 
actuacions i l’assoliment dels resultats esperats. 

 Sostenibilitat: ha de ser un pla que es pugui mantenir al llarg del temps amb els 
recursos humans i materials aprovats. 
 

5. DIAGNOSI I DETECCIÓ DE NECESSITATS 
 

5.1. Delimitació geogràfica i característiques  
El Barri de Sant Joan està ubicat a cavall entre els districtes censals 1.5 i 1.6. 
format per les zones del Culubret, Sant Joan, Món Millor, Bon Pastor i Juncària. 
Està delimitat pels carrers Dr. Fleming, Passatge Fleming, Blocs Sindicals, 
Salut, Santiago Mundi i l’inici del carrer Ramon i Cajal. La població que viu al 
barri és majoritàriament d’ètnia gitana, una comunitat estimada d’uns 1000 
membres aproximadament (aquesta dada no queda registrada al padró 
municipal i es fa impossible saber-la amb exactitud). La comunitat gitana de 
Figueres va ser traslladada a la dècada dels 60 i 70 des de la zona centre de la 
ciutat a la ubicació actual. El barri es composa per 44 habitatges propietat 
d’INCASOL, els blocs sindicats (100 habitatges) i la resta d’habitatges 
adjacents de titularitat privada. 
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5.2. Dades sociodemogràfiques21 
 
 

Des de l’any 2000 el creixement de la ciutat de Figueres ha estat d’un 34% passant a 
tenir una població de 34.644 a 46.253 habitants. La forta crescuda però es concentra 
entre els 10 primers anys (44.142 hab. el 2010). En canvi, en el districte 1.5 (Culubret i 
Hab. Sindicals) el creixement ha estat negatiu -1%, detectant-se un creixement lleu 
fins al 2010 i un baixada de població en els últims 7 anys. El districte 1.6 (Juncària i 
Bon Pastor) segueix la mateixa tònica que el districte veí, amb una baixada 
progressiva de població en els últims 7 anys situant-se en un moderat creixement final 
del 16%. Així doncs de mitjana, el creixement de la zona oest ha estat d’un 9% i la 
tendència en els últims 7 anys és la despoblació progressiva (veure taula següent). 
Actualment, hi ha empadronades 3988 persones amb un 50% tant d’homes com de 
dones, que representen el 8.62% del total de població de Figueres. 

Evolució població per districtes zona oest
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La composició poblacional també s’ha vist alterada en els últims 17 anys, on s’observa 
un creixement de població immigrada i una disminució de la població autòctona. Així 
doncs, l’any 2000 hi havia més d’un 92% de població autòctona respecte a gairebé un 
8% d’immigració, i actualment és d’un 75% d’autòctons respecte al 24 % de població 
immigrada, evidenciant-se un fort creixement de l’arribada de població immigrada als 
barris del sector oest. Aquest comportament coincideix amb el que s’ha sofert a tota la 
ciutat de Figueres on, actualment hi ha un 29% de població immigrada. 
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 Extracció dades Padró municipal setembre 2017 
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A l’any 1992 des dels serveis socials de Figueres es va fer un estudi de la població 
d’ètnia gitana assentada ja al barri, i aquesta era d’uns 840 membres. Si apliquem 
aquesta xifra a les que tenim de l’any 2000 fent una estimació de 850 membres de la 
comunitat gitana, ens dona una població majoritària autòctona no gitana del 75% amb 
un 6% d’immigració davant del 19 % de comunitat gitana.22 

 

Diversitat poblacional estimada any 2000

281; 6%

3374; 75%

850; 19%

immigrants

poblaciò autòctona no gitana

població estimada ètnia gitana

 

 

Si s’estima que la població gitana actual és d’uns 1000 hab. (tenint en compte 
l’arribada de noves famílies a Figueres, el creixement natural de les famílies, amb 
casaments prematurs i gran nombre famílies nombroses), aquesta representaria el 
25% de la població autòctona dels districtes 1.5 i 1.6. Així, la diversitat poblacional de 
la zona oest de la ciutat seria la següent: 

 

Diversitat poblacional estimada 2017

2012; 51%

976; 24%1000; 25%

població immigrada

població autòctona no gitana

població estimada ètnia gitana
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 Les dades de població autòctona i immigrada són reals, les de la població gitana són una estimació perquè no hi ha 
cap estudi actualitzat al respecte 
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En relació al nombre de membres per famílies, destaca l’elevat percentatge de famílies 
amb més de 5, 6 i 7 membres censats al Culubret i Hab. Sindicals, en relació amb el 
total de Figueres, que és on es concentra la majoria de la població d’ètnia gitana. Dada 
que ve relacionada amb la sobreocupació dels domicilis i amb l’elevada demanda 
d’habitatge que es detecta en aquesta zona (veure taules següent). 

HABITANTS PER UNITAT FAMILIAR  - PADRÓ A 1/1/2016   
 DISTRICTE 1 SECCIÓ 5 families habitants habitants % 
 Famílies d' 1  habitant  : 80 80 5,1% 
 Famílies de 2  habitants : 75 150 9,6% 
 Famílies de 3  habitants : 76 228 14,7% 
 Famílies de 4  habitants : 74 296 19,0% 
 Famílies de 5  habitants : 57 285 18,3% 
 Famílies de 6  habitants : 39 234 15,0% 
 Famílies de més de 7: 27 283 18,2% 
 Districte 1.5: Culubret i Hab. Sindicals 428 1556 100,0% 
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I finalment, si comparem la piràmide d’edats de Figueres amb la dels Districtes 1.5 i 
1.6 veurem que la segona és una piràmide clarament més rejuvenida, amb més infants 
en edat escolar. La població total per sexes és d’un 50% tant d’homes com de dones, 
en correlació amb el total de població de la ciutat. 

 
FIGUERES families habitants habitants % 

 
Famílies d' 1  habitant  : 5064 5.064 10,8% 

 Famílies de 2  habitants : 4582 9.164 19,5% 
 Famílies de 3  habitants : 3373 10.119 21,5% 
 Famílies de 4  habitants : 2625 10.500 22,3% 
 Famílies de 5  habitants : 1067 5.335 11,3% 
 Famílies de 6  habitants : 463 2.778 5,9% 
 Famílies de més de 7: 376 4.104 8,7% 
 Total Figueres 17550 47.064 100,0% 
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S’observa que la població entre 0 i 14 anys és d’un 22,5%, això és 4,5 punts per sobre 
que el total de la ciutat (17,97%), el joves d’entre 15 i 29 anys és lleugerament superior 
(17.5% versus 16.93%), però la població de 30 a 65 anys és de 37.39% versus el 
50.11% de Figueres, per tant, més de 12 punts per sota respecte a tot Figueres.  
Tenim, per tant, menys població activa i més infància i jovetut que la resta de la ciutat. 
 
Respecte a la població major de 65 anys, el total de la zona oest és de 16.33% i el de 
Figueres de 15.01%. I d’aquesta població cal posar èmfasis en la de més de 75 anys 
que és encara més nombrosa. Per tant, la població gran està molt sobreenvellida i és 
lleugerament superior a la resta de la ciutat. 
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Conclusions 
 

 La zona nordoest de la ciutat està patint un decreixement progressiu des dels 
últims 7 anys, detentant-se un creixement negatiu a la zona del Culubret i Hab. 
Sindicals. 

 La diversitat poblacional ha canviat en els últims anys, tenint ara gairebé el 
25% de població immigrada, xifra que està 4 punts per sota del total 
d’immigrants de la ciutat.  

 La població autòctona no gitana ha anat emigrant d’aquests barris perifèrics 
essent, actualment, d’un 51% versus al 75% de l’any 2000. Aquest moviment 
demogràfic ha afavorit l’arribada de la població immigrada a la zona que té 
tendència a anar creixent. 

 Hi ha un elevat percentatge de famílies amb més de 5, 6 i 7 membres que 
s’aguditza al barri del Culubret i Hab. Sindicals. Hi ha doncs, més famílies 
nombroses i més demanda d’habitatge. 

 Hi ha més població jove que la resta de la ciutat i una població molt envellida 
lleugerament superior. 
 

5.3. Serveis Socials 
 

Una dada important a tenir en compte en la diagnosi del barri Sant Joan és la   
tasca que es realitza des dels serveis socials bàsics de l’Ajuntament de 
Figueres. L’equip ubicat a la zona nordoest de la ciutat atén a la població 
ubicada als barris de Culubret, Sant Joan, Món millor, Bon Pastor, Juncària, 
Parc Bosc, Poble Nou i Turó Baix. El total de famílies ateses amb expedient 
obert i en intervenció social és de 491, d’aquestes, 264 corresponen a families 
d’ètnia gitana. 23 

Les prestacions que reben alguns dels 264 expedients són:  

 131 Renda Minima d’inserció 

 44 Pla Individual d’Atenció a persones amb dependència menors de 65 
anys 

 12 Pla individual d’Atenció a persones amb dependència majors de 65 anys 
 

Famílies ateses a SS.SS. segons segons prestacions

49%

17%

5%

29% Pirmi

PIA menors 65 a.

PIA gent gran

altres

 
 

 

                                            
23

 Font Serveis Socials. Data extracció dades: 05/09/2017 
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Els motius principals de la intervenció social d’aquests expedients són:24 

 Absentisme escolar: de regular a crònic (absentisme superior al 25%)25 

 Fiscalia de menors: seguiment i informes responent demandes de fiscalia 
sobre menors que han comés algun delicte, o sobre pares que permeten 
que els seus fills facin absentisme. 

 Diligències policials: sobre fraus en subministres, ocupacions il·legals, 
absentisme escolar, consum de tòxics en menors... 

 Habitatge: Ocupació il·legal de persones que pertanyen a la comunitat 
gitana al barri, o bé a qualsevol punt de Figueres 

 Llei de dependència: tràmits i orientacions. 

 Tramitacions de teleassitències, Serveis d’Ajut a domicili i Ajudes tècniques. 

 Problemes econòmics que deriven en: problemes d’habitatge, pobresa 
energètica, tramitació i seguiment de prestacions socials (RMI), orientacions 
a tràmits de pensions de jubilació i invalidesa (PNC), ajuts d’aliments 
puntuals, altres. 

 Violència masclista: orientacions, derivacions, seguiments. 
 

Situacions detectades des de serveis socials: 

 Cronicitat de les problemàtiques: els expedients estan estancats en la 
problemàtica  i s'observen dificultats per a la millora o el canvi. Les eines de 
que es disposa des de Serveis Socials i els recursos del municipi són 
limitats per ajudar al canvi que moltes famílies necessiten.  

 Analfabetisme: Les persones de més edat són analfabetes, amb tot el que 
això comporta. Però des de Serveis Socials preocupa que aquesta situació 
d’analfabetisme afecta també als menors, que abandonen l’escola o 
l’institut a molt curta edat i perden contacte amb la lectoescriptura. Aquest 
fet fa que molts dels joves del barri, passats uns anys de la seva 
desescolarització esdevinguin analfabets. 

 Absentisme escolar greu: Moltes de les famílies amb menors no veuen la 
necessitat que els menors assisteixin a l’escola. L’absentisme en primària 
és greu i aquest es dispara quan parlem del pas a secundària. 

 Acomodament familiar: Algunes famílies no veuen una necessitat en la 
recerca de feina i el que transmeten als menors és el mateix sistema de 
vida que tenen ells. 

 Embarassos i casaments adolescents: Moltes noies d’ètnia gitana, 
arribats els 14-15 anys d’edat deixen d’assistir a l’Institut per poder casar-se 
i quedar-se embarassades al cap de poc temps. Estem davant de mares 
molt joves, gairebé nenes, sense les suficients eines per fer front a la 
maternitat, i moltes vegades amb poc suport de les parelles. 

 

 
 
 

                                            
24

 Informe Barri de Sant Joan 2015. Serveis Socials Bàsics Ajuntament de Figueres (gener 
2016) 

25
 Protocol pel tractament de l’Absentisme escolar a Figueres 
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5.3.1. Renda Mínima d’Inserció26 
 

Un indicador de famílies en situació pobresa i exclusió social són aquelles que 
han esgotat totes les prestacions d’atur, per tant, venen d’una situació d’atur 
crònic, i accedeixen a la Renda Mínima d’Inserció (en endavant RMI) 
A Figueres tenim a novembre 2016 la quantitat de 679 expedients beneficiaris 
de RMI vigents (el 4% dels domicilis de Figueres). Cal tenir en compte, que 
aquesta és una dada variable, doncs es van tramitant i suspenent en funció de 
la realitat social i econòmica de les famílies. A partir del 15 de setembre 2017 la 
RMI s’ha convertit en la Renda Garantida de Catalunya, de la qual encara no 
tenim dades. 
Si ampliem la mirada per barris, tenim que la Zona de Figueres que té més 
famílies beneficiàries d’una RMI és la zona nord-oest amb un total de 227 
famílies, seguida per la zona sud-oest amb un total de 168 famílies i a 
continuació la zona centre amb 144 famílies i la zona est i perifèria amb 140 
families.  
En percentatges, tenim que a la zona nord-oest hi ha una concentració del 
33%, la sud-oest el 25 %  les altres 2 zones del sector est comparteixen el 
21%, segons indica la següent gràfica: 

PIRMI vigents per zones d'atenció primària 

168; 25%

227; 33%
140; 21%

144; 21%

culubret i vivendes parc

viv.Sant Josep i centre

centre històric i sant pau

marca l'ham i aigueta

 
Si ampliem la mirada a la zona nord-oest (Culubret, Sant Joan, Món millor, Bon 
Pastor, Juncària, Parc Bosc, Poble Nou i Turó Baix) en clau RMI, tenim aquest 
reflexe de diversitat poblacional beneficiària de la prestació (veure gràfica 
següent) 

 

PIRMI distribuits per tipologia de població a la Zona 1

131; 58%

30; 13%

66; 29%

autòctons ètnia gitana

immigrants

autòctons no ètnia gitana

 

                                            
26

 Des de 15/11/17 la RMI ha passat a ser Renda Garantida de Catalunya RGC. L’estudi està 
basat en les dades que es tenien de PIRMI al novembre 2016 a Serveis Socilas 
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Més de la meitat de les famílies que són beneficiàries de RMI de la zona nord 
oest, són d’ètnia gitana (131 families) i d’aquestes el 78% fa més de 5 anys que 
perceben la prestació. El que denota la cronicitat de les dificultats socials i 
econòmiques. El 29 % de les famílies amb RMI de la zona són immigrants (66 
famílies) i el 13 % són famílies autòctones (30 famílies). 

Total PIRMIs de Figueres segons població gitana

131; 16%

679; 84%

ètnia gitana

Altres

 
El nombre de famílies del barri de Sant Joan perceptores de RMI suposa el 
16% en relació al nombre total d’expedients RMI de la ciutat. 

 
 
Conclusions 
  

 On hi ha més concentració de població beneficiària de PIRMI es a la zona 
nord oest de la ciutat amb el 33% de les famílies en situació d’exclusió 
social. 

 Dins de la zona oest, més de la meitat de les families beneficiàries de 
PIRMI són d’ètnia gitana (58%) 

 Quasi el 80% dels beneficiàris d’ètnia gitana pateixen una situació crònica 
de pobresa econòmica, amb el deteriorament progressiu d’altres factors 
relacionats amb aquesta. 

 El nombre total de PIRMIs de la comunitat gitana suposen el 16% de tots 
els PIRMIs de la ciutat 

 Quasi el 30% dels beneficiaris de PIRMIs de la zona oest són població 
immigrada, aquesta dada està 6 punts per sobre del percentatge 
d’immigració que hi ha a la zona. 

 Per tant, podem dir, en clau PIRMI, que la zona oest de Figueres és on es 
concentra més pobresa econòmica, entenent que les famílies que 
accedeixen al PIRMI ja feia 6 mesos que havien esgotat tot tipus de 
prestacions i es troben en situació d’atur crònic. 

 
 

5.4. Educació 
 
Un dels eixos principals d’actuació que marca el Pla integral del poble Gitano a 
Catalunya alineat amb les recomanacions europees és el de l’educació. 
Segons l’enquesta realitzada l’any 201027, gairebé el 60% dels habitants al 
Culubret i Sant Joan tenia estudis bàsics, el 33% no tenia estudis o era 
analfabeta i només el 7% tenia estudis secundaris no obligatoris i educació 
superior. Aquestes dades no les tenim més actualitzades i corresponen al gruix 
de tota la població objecte de l’estudi (immigrants, ètnia gitana, autòcnos no 
gitanos). 
 
 

                                            
27

 Diagnòstic social del barri Sant Joan i barris de l’entorn. Vincle 2010. Pag.31 
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Des del Pla de Desenvolupament Comunitari, es dona suport als infants de la 
zona en temes d’escolarització, per aquest motiu es tenen dades més 
específiques relatives a les experiències d’èxit en temes formatius: 28 

 

 Actualment hi ha 7 membres del col·lectiu que s’han tret el graduat en 
ESO,  2 dones d’ètnia gitana estudiant a la universitat i 3 dones que 
estan fent cicles formatius. 

 També hi ha 8 dones d’ètnia gitana participant en projectes 
d’alfabetització. 

 Hi ha un promotor escolar d’ètnia gitana per donar suport a 
l’escolarització dels infants de la comunitat. 

 17 joves de comunitat gitana amb diploma  (novembre 2017) del curs d’ 
“Atenció al Client i comandes amb certificat de carretons” de la Cambra 
de Comerç, Industria i Navegació de Girona. 

 17 joves de comunitat gitana cursant (novembre i desembre 2017) curs 
de “Manicura i Estètica” de la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació 
de Girona. 
 

Aquestes dades suposen una millora respecte a 5 anys enrera que va 
començar la figura de pomoció escolar. 
 

5.4.1. Absentisme 
 
A la zona oest tenim l’Escola pública Pous i Pagès on el seu alumnat és 
majoritàriament d’origen marroquí i d’ètnia gitana. A través de les dades 
d’absentisme escolar del curs 2016/201729 l’oficina d’inclusió ha realitzat un 
recull de l’absentisme escolar desglossat per cicles de primària (cicle inicial, 
cicle mig i cicle superior) i per nivells (absentisme lleu, moderat i greu). 
Entenent com absentisme a les absències escolars sense justificar a partir d’un 
5% (9 dies lectius/any)30. La classificació dels nivells és la següent:31  

 Absentisme lleu: del 5% al 24.9% (entre 9 i 43 dies d’absentisme sense 
justificar a l’any) 

 Absentisme moderat: del 25% al 49.9% (entre 44 dies i 86 dies 
d’absentisme sense justificar a l’any) 

 Absentisme greu: del 50% en endavant (a partir de 87 dies 
d’absentisme sense justificar a l’any) 

Tenint en compte que el curs escolar 2016/2017 té un total de 176 dies lectius, 
el recull de dades obtingudes és el següent: 
 
Absentisme per cicles: 

 l’absentisme en qualsevol grau ja es dóna en el cicle inicial, agreujant-se a 
mesura que els infants pugen de cicle. 

 l’absentisme més nombròs a tots els cicles és el lleu amb una mitjana de 
44.57% 

 De l’absentisme lleu, el que més prevaleix, són els alumnes que han faltat entre 
18 i 43 dies l’any d’un total de 176 dies lectius amb una mitjana del 32% dels 
alumnes de primària. 

                                            
28

 Font d’informació dades Pla de Desenvolupament Comunitari. Extracció setembre 2017 
29

 Font: Serveis Socials Bàsics Ajuntament de Figueres 
30

 Protocol d’absentisme escolar Ajuntament de Figueres 
31

 Estudi sobre absentisme escolar a l’escola Pous i Pagès curs 2016/2017. Oficina d’inclusió 
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 L’absentisme moderat i greu va augmentant gradualment a mesura que 
avancen els cicles. 

 Al cicle superior és on es visualitza una proporció d’absentisme major, sobretot 
en l’absentisme greu. 

 La taxa d’alumnes no absentista baixa considerablement al cicle superior 
arribant al 13.02% 

 
Absentisme total: 

 

 En valors absoluts, l’absentisme es detecta ja al cicle inicial i es dispara al cicle 
superior fins a un 84,90%. 

 El 44.32% dels alumnes (82 alumnes) presenten un absentisme lleu i el 32.97% 
dels alumnes de primària (61 alumnes) són absentistes moderats i greus. 

 De promig també es visualitza un augment progressiu a mesura que van 
avançant els cicles passant d’un 21.8% a un 25.8% 

 El 77.29 % de tot l’alumnat de primària presenta absentisme en algun dels seus 
graus, un total de 143 alumnes de 185 matriculats. 

  La taxa d’alumnat no absentiste a primària és del 14.05% i d’aquests un 22 % 
és d’ètnia gitana (8 alumnes) i un 78% de procedència marroquina (28 
alumnes). 
 
En relació a l’escolarització secudària, més del 80% d’alumnes de primer 
d’ESO no assisteixen (per què són absentistes o estan expulsats).  
 
 
Conclusions: 
 

 La majoria d’alumnes de comunitat gitana els trobem a una escola amb 
concentració desmesurada d’alumnes amb necessitats educatives 
especials (50%); de concentració d’alumnat de població gitana i 
marroquina i on només el 15% té bones expectatives de poder seguir a 
l’institut32.  

 S’ha normalitzat l’absentisme, l’abandonament i el fracàs escolar en els 
alumnes de la comunitat gitana de Figueres. 

 El pas de primària a secundària és on es perden més alumnes, explicat 
en part, per l’elevat índex d’absentisme des dels cicles inicials de 
primària. 

 Caldria aprofundir en el nombre d’alumnes d’ètnia gitana escolaritzats a 
altres escoles de primària de Figueres per tenir una idea més exacte de 
la  situació dels infants del col·lectiu. 

 Tot i aquestes dades, hi ha hagut una millora significativa des de fa 5 
anys en relació al nombre d’experiències d’èxits escolars dins la 
comunitat d’ètnia gitana. 

 La figura de promoció escolar és una figura necessària per ajudar a 
augmentar les experiències d’èxit escolar, com demostren les dades 
anteriors. 

 
 

                                            
32

 Document de treball de Suport al pas de primària a secundària de la comunitat gitana de 
Figueres. Vincle 2016 
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5.5. Salut 

 
 
Segons recomanacions de la Comissió Europea, una de les àrees de millora 
recomanades és la salut. Aquesta és una línia d’actuació recollida en el 
document estatal “Estrategia Nacional para la Inclusión Social de la Población 
Gitana en España 2012-2020” i per tant, també forma part dels objectius 
plantejats en el Pla integral del poble gitano de Catalunya 2014-2016. 
En l’àmbit de salut, un dels objectius és reduir l’obesitat infantil fins al 13% el 
2015 i fins al 10% el 2020; un altre objectiu és reduir el percentatge de nens i 
nenes que mai no han anat a una consulta bucodental (reduir fins al 45% el 
2015 i fins al 38% el 2020).  
Es desconeixen dades específiques sobre la salut de la comunitat gitana de 
Figueres, però sí que es constata des dels serveis socials, que hi ha un 
augment de famílies que manifesten tenir algun membre al seu càrrec que 
pateix alguna malaltia crònica.  
Hi ha 56 expedients de dependència tramitats al barri de Sant Joan des dels 
serveis socials. 
Per altra banda, i segons l’ABS de Figueres, constaten que hi ha un alt 
percentatge de gent amb sobrepès/obesitat, tant en població pediàtrica com 
infantil,  i un nombre més alt de gent amb diabetis (secundari al sobrepès). 
Aquest problema de salut es correlaciona amb uns mals hàbits alimentaris ja 
des de la infantesa, que no milloren en l'edat adulta, i amb un baix grau 
d'activitat física. Per altra banda, també constaten que l’Escola pública Josep 
Pous i Pagès és el centre amb el nombre més baix de nens/es amb boca sana, 
sense càries. 
Segons una enquesta realitzada a l’any 2009/201033 a la zona, el 32.7% de les 
llars hi havia una persona amb problemes de salut greu o crònica, i la zona on 
es concentrava més població malalta era el barri de Sant Joan. 
 
 
 
Conclusions: 

 Sembla que les recomanacions de la Comissió Europea coincideixen 
amb una problemàtica general de la comunitat gitana, on es constata 
sobrepès en la població infantil, així com, problemes de càries. 

 Des dels serveis socials es constaten problemes de salut habituals i 
crònics en famílies d’ètnia gitana i es contrasta amb l’enquesta 
realitzada al 2009/2010. 

 No es tenen dades actualitzades de salut i en concret del barri de Sant 
Joan. 
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 Diagnòstic social barri de Sant Joan i barris de l’entorn a Figueres. Vincle 2009/2010 
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5.6. Habitatge i Pobresa energètica 

  
 
Una de les problemàtiques detectades i una demanda recurrent en la comunitat 
gitana de Figueres és la de l’habitatge. En primer lloc, per l’empobriment dels 
edificis i habitatges que ocupen, on s’hi afegeixen problemes de barreres 
arquitectòniques i deteriorament dels espais comuns compartits als diferents 
blocs. En segon lloc, per l’amuntegament que es detecta en alguns dels seus 
habitatges, on les famílies principals, que tradicionalment acullen als fills/es 
amb llurs famílies, es troben en una situació difícil de sostenir, creant un 
degoteig constant de demanda de pisos als serveis socials. Ja a l’enquesta 
realitzada al 2009/201034 es detectava en la població d’ètnia gitana una 
concentració més elevada de famílies amb 5 membres o més vivint a la 
mateixa llar. Contrastant-ho amb les dades del padró 2017, sembla que 
aquesta situació no ha millorat, ans al contrari, detectant-se un augment de 
membres per cada domicili censal al districte 1.5.35 
 
En relació a la pobresa energètica, la ciutat de Figueres està treballant 
intensament en programes d’apoderament energètic per famílies que no poden  
assumir el pagament dels rebuts mensuals de manteniment de suministres i/o 
que no poden mantenir les seves llars a una temperatura adequada. Aquest 
projecte ha comportat que es gestionessin ajuts relatius a l’abonament de 
suministres per famílies de tota la ciutat.  
 
De les dades que consten als registres de serveis socials sobre pobresa 
energètica, destacar la poca demanda d’abonament de rebuts existent a la 
Zona oest (Sant Joan, Món Millor, Culubret, Vivendes del parc) que és on es 
concentra més quantitat de famílies perceptores de renda mínima d’inserció 
(RMI) i on més pobresa econòmica es visualitza. Aquesta zona es caracteritza 
per molt habitatge de propietat i de protecció oficial i, coincideix que és una de 
les zones on es detecten més defraudacions de suministres en les inspeccions 
realitzades per la guàrdia urbana de la ciutat. El 25 % dels habitatges 
inspeccionats a la zona durant el 2016 i 2017 estaven en situació de frau 
energètic36. Però la clandestinitat d’aquesta situació fa difícil saber exactament 
el nombre de famílies que ho pateixen, ja que no totes les defraudacions són 
per causa de pobresa energètica. 
 
Aquestes situacions han anat proliferant al territori per varies causes: Per una 
banda, per les pròpies de qualsevol situació de pobresa energètica 
(empobriment econòmic, deteriorament del parc d’habitatges, augment de les  

                                            
34

 Diagnòstic social del barri Sant Joan i barris de l’entorn. Vincle 2010. Pag 28 

35
 Veure taules pàgina 8 

36
 “Problemàtica associada a les plantacions de marihuana: defraudació del fluid elèctric i les 

seves sonseqüències”. Josep Maria Riera. Cap de la Guàrdia Urbana. 2017 
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tarifes dels suministres), i per altra banda, per factors característics d’aquesta 
problemàtica: 

 Famílies que abans de la protecció de la llei 24/2015 ja van patir un 
tallament i posterior retirada de comptadors veient-se “obligats”, en alguns 
casos, donat a l’elevat deute acumulat, a punxar els suministres.  

 L’ocupació irregular d’habitatges que fa que no tinguin accés a la 
documentació reglamentària per a accedir a comptadors pròpis i que, en 
ocasions, les instal·lacions no estiguin en condicions per a una connexió de 
suministraments, amb el conseqüent risc que això comporta per a les 
mateixes famílies i per a tota la comunitat 

 La desinformació dels circuits a seguir per entrar altre cop sota la protecció 
de la Llei sense incòrrer a la il·legalitat. 

 
Aquestes famílies ja van quedar fora de la protecció de la Llei i van entrar en 
una situació de clandestinitat i desinformació de canals normalitzats de 
regularització que s’ha anat cronificant amb els anys. L’acomodació de no 
pagament de rebuts al llarg dels anys fa que es perpetui aquest fet, però per 
altra banda, la incertesa de ser descobert i quedar-se sense suministre d’un 
moment a l’altra, fa que alguns casos vulguin regularitzar la seva situació amb 
garanties. 
 
Conclusió 
 

 La necessitat d’habitatge és una problemàtica recurrent a la comunitat 
gitana, explicada en part per l’envelliment del parc públic i per la 
sobreocupació dels domicilis. 

 La pobresa energètica agafa forma de frau energètic com a única via de 
resolució dels deutes acumulats amb les companyies elèctriques. 
Aquesta s’explica en part, per la desinformació de les noves lleis de 
protecció social que han anat sorgint i la dificultat d’aconseguir regular 
comptadors altre cop (gestions complexes) 

 S’ha normalitzat el frau elèctric a la zona oest de la ciutat. 
 
 
 
 
 
 

5.7. Seguretat ciutadana 
 
Un dels problemes que els veins/es destaquen de viure al barri o rodalies és la 
sensació d’inseguretat ciutadana. En l’enquesta realitzada a la zona al 
2009/201037 ja sortia aquest tema com un dels més preocupants del seu 
veïnatge. És una realitat que les AAVV de les zones del voltant del barri han 
manifestat la seva preocupació creixent davant les situacions d’inseguretat 
ciutadana que es viuen, així com conductes incíviques que provoquen 
conflictes veinals, demandant cada cop més, serveis de mediació veïnal entre  
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 Diagnòstic social del barri Sant Joan i barris de l’entorn. Vincle 2010. Pag. 65 



 

    19 

  

 
 
comunitats i a dins de les comunitats de veins. Per aquest motiu, des de l’any 
2015 s’ha anat oferint serveis de mediació des de diferents serveis municipals. 
 
Fruit d’aquest malestar i a petició de la Coordinadora d’Associacions Josep 
Casero, l’Ajuntament ha aprovat38 la instal·lació de càmeres a la zona oest com 
a mesura de control i seguretat del veinat. 
 
Per tal de dissuadir comportaments incívics i possibles alteracions de la 
convivència la Guàrdia Urbana planifica serveis diaris en les franges horàries 
de tarda nit en tot el sector oest de la ciutat. 
 
Una de les situacions que més molèsties causa als veïns són els talls de 
subministrament elèctric, conseqüència directe de l’elevat frau elèctric detectat 
a aquesta zona. La companyia elèctrica informa que les avaries es deuen a la 
saturació de la xarxa com a conseqüència de connexions fraudulentes. 
Aquesta és la raó perquè cada any es succeeixin operatius conjunts entre 
Guàrdia Urbana,  companyia elèctrica i Mossos d’Esquadra per tal de detectar i 
regularitzar les connexions no autoritzades.39 
 
Els cossos de policia consideren que un dels motius del frau elèctric en el 
sector és la conversió d’habitatges en hivernacles pel cultiu de marihuana i la 
alta demanda d’energia elèctrica que aquestes plantacions precisen, que fa 
inviable que la pugui proveir la potència elèctrica d’ús domèstic. 
 
Conclusions 
 

 La inseguretat ciutadana i les conductes incíviques són una preocupació 
i demanda creixent de les AA.VV del territori 

 Fruit d’aquest malestar, des del 2015 s’ofereix mediació en comunitat de 
veins i s’ha aprovat la instal·lació de càmeres de seguretat. 

 La guàrdia Urbana planifica serveis diaris de tarda/nit en tot el sector 
oest per detectar i prevenir situacions de conflicte. 

 Una de les problemàtiques principals és frau elèctric per alimentar 
cultius de marihuana en pisos hivernacles que sobre carreguen la xarxa 
i provoca talls de suministres a tota la zona, per aquest motiu hi ha 
operatius conjunts entre MMEE i Guàrdia Urbana per detectar 
connexions no autoritzades, tant de llum, com d’aigua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
38

 Ple de l’Ajuntament del mes de setembre 

39
 Font: Guàrdia Urbana de Figueres 
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5.8. Espai públic40 
 
 
Els barris de Sant Joan i del Culubret presenten una problemàtica específica, 
diferenciada de la resta de la ciutat, respecte a la neteja viària i la recollida de 
residus. Aquesta especificitat ve donada per la composició de la població del 
barri (amb presència de població d’ètnia gitana, d’una banda, i de població 
procedent de la immigració extracomunitària, de l’altra) i l’ús que aquesta 
població en fa de l’espai i els serveis públics. L’ús que en fan de l’espai públic 
és molt intensiu com a conseqüència dels hàbits de relació social d’aquestes 
comunitats. Això és així, en part, per una menor separació entre espai privat i 
espai públic relacionat per una elevada obreocupació dels habitatges, i en part, 
pel costum de l’ús de l’espai públic com a espai de relacions socials que 
s’intensifica a l’estiu i per l’ús d’aquest per a celebracions social vàries com 
casaments, batejos, prometatges, etc. 
 
Aquest ús intensiu de l’espai i dels serveis públics ve caracteritzat per: 
 
1. un major desgast i deteriorament general del mobiliari urbà i 

infraestructures públiques (bancs, papereres, faroles, embornals, asfaltatge, 
altres) 

2. L’embrutiment de voreres, places, calçades, descampats i zones 
ajardinades . Aquest embrutiment es concreta en: 

a. L’ús indegut de les zones habilitades per llençar les deixalles 
(abocar cendres encesses als contenidors de residus, deixar les 
bosses d’escombraries al terra o al voltant de les papereres)(la riera 
Galligans s’usa com a punt d’abocament de residus, punts 
incontrolats de residus de ferralla, olis, restes de runa, fustes i restes 
de plantacions de marihuana) 

b. L’ús indegut de les places i descampats, vistos com un gran 
abocador o llençar papers 

c. l’ús indegut de la riera galligant (com a punt d’abocador de residus) 
3. L’elevat vandalisme a la zona que malmet el mobiliari (papereres, 

contenidors, bancs, grafities, enllumenat) 
 
Donat aquesta major incidència en l’ús de l’espai públic a la zona, els 
estàndards del servei de neteja es consideren insuficients tant al barri de Sant 
Joan com al Culubret.  
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 Informe tècnic en relació a la neteja viària i la recollida de residus als barris de Sant Joan i 
Culubret. Xavi Turró, Cap de Medi Ambient i Sostenibilitat. 12/09/17 
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Per altra banda el nombre de papereres a la zona està per sota de les ràtios 
recomanades41(1 paperera per cada 46 habitants): al barri Sant Joan la ràtio és 
d’1 paperera cada 54 habitants i al barri del Culubret és d’1 paperera per cada 
66 habitants 
 
En relació als contenidors, actualment, hi ha 4 àrees d’aportació de residus 
però no totes les àrees actuals són completes ni tenen totes les fraccions de 
recollida selectiva. 
 
Conclusions: 

 Cal fomentar el canvi d’hàbits dels habitants i incrementar el civisme al 
barri. Una de les causes que el barri estigui brut és el comportament dels 
seus veïns. Es proposa disposar d’un pla de civisme transversal, 
correctament dotat i permanent en el temps, ja que només des de la 
persistència serà possible el canvi d’hàbits 

 Dimensionar correctament les necessitats dels serveis, tant de neteja viària, 
com de recollida de residus i una major dotació de contenidors i de 
papereres. 

 Impulsar actuacions de millora i manteniment de l’espai públic. Un entorn 
urbà de major qualitat pot dissuadir alguns comportaments incívics. 

 Acompanyar aquestes mesures amb accions policials relacionades amb les 
conductes incíviques. 

 Si les millores a nivell de serveis urbans no van acompanyades de tota la 
resta de mesures policials i socials, l’eficàcia i l’eficiència dels serveis 
públics serà del tot insuficient i no es denotarà una millora substancial i 
progressiva en el sí d’aquests barris. 
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 Cercles de Comparació Intermunicipal de la Diputació de Barcelona. 
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6. DEFINICIÓ OBJECTIUS 
 
 

 
6.1. Visió del Pla estratègic 

 
Promoure processos d’inclusió socials, laborals, residencials, educatius, de 
salut i culturals, per tal d’aconseguir una transformació social i urbanística 
progressiva del barri de Sant Joan i el seu entorn. 
 

 
6.2. Línies transversals  

 

 Millora de la convivència dels ciutadans del territori promovent 
l’intercanvi cultural del seu veinat. 

 Promoure la participació ciutadana activa de la comunitat en la 
regeneració social i urbana i el treball en xarxa, tant de les diferentes 
àrees municipals, com de tots els serveis i entitats vinculades amb el 
territori. 

 Promoure una comunicació positiva del barri i la zona nord-oest de 
Figueres i facilitar canals d’informació fluïds entre els agents del territori 
i la seva població 

 
 

6.3. Objectius generals 
 

 Prevenir i intervenir en situacions de risc social en població vulnerable 
dins del col·lectiu gitano (infants, disminuÏts, dones maltractades, gent 
gran) 

 Promoure i millorar el nivell formatiu de la població gitana 

 Prevenir i millorar aspectes de salut relatius a la comunitat gitana 

 Promoure processos i itineraris d’inserció laboral específics per 
persones en risc d’exclusió social i especials dificultats dins del 
col·lectiu 

 Promoure i afavorir la millora en les condicions d’habitabilitat de la 
població diana 

 Millorar progressivament la seguretat ciutadana a la zona 

 Millorar progressivament l’espai públic  
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7. LíNIES  TRANSVERSALS I ÀMBITS DE TREBALL 

 
D’acord als 3 objectius transversals, s’estableixen 3 línies transversals que han 
d’acompanyar i estar presents en el desplegament d’objectius i accions de tots els 
àmbits de treball: 
 

1. Promoure la millora de convivència, amb actituds conciliadores, mediant en el 
conflicte i donant eines de resolució d’aquest en tots els àmbits. 

2. Promoure la participació ciutadana en el disseny, planificació i 
desenvolupament de les accions, afavorint el treball en xarxa per garantir la 
màxima corresponsabilitat amb el Pla entre serveis i entitats. 

3. Promoure un especial sensibilitat en les estratègies comunicatives, tant interna 
com externa al Pla, així com, en el traspàs d’informació entre els actors 
participants del territori. 
 

Com a àrees de treball proposats i d’acord amb la diagnosi presentada, es proposen 7 
àmbits: 

1. Serveis socials: Afavorint el treball coordinat amb el Pla de desenvolupament 
comunitari i essent el motor d’iniciatives que actuin contra la pobresa i l’exclusió 
social. 

2. Eduació: Treballant coordinadament amb altres serveis, per tal d’afavorir i 
millorar els processos educatius dins de la comunitat gitana 

3. Salut: Promovent accions encaminades a pal·liar l’impacte en la salut que 
poden tenir les pràctiques de risc. 

4. Laboral: Afavorint processos d’inserció laboral en les persones en risc 
d’exclusió social, atur crònic o perceptores de prestacions d’atur i de RGC. 

5. Habitatge: Afavorint la millora dels parc d’habitatges de la zona i l’accés a 
noves viviendes per famílies en situació social desfavoida. 

6. Seguretat: Realitzant accions que ajudin a minvar la sensació d’inseguretat del 
veïnat. 

7. Espai públic: Promovent accions que ajudin a millorar l’entorn i els espais 
públics de la zona. 
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8. ORGANIGRAMA DE FUNCIONAMENT 
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9. FUNCIONS DE LES TAULES DE TREBALL 

L’execució del Pla s’estructura a 3 nivells:  La taula institucional, l’equip motor i la 
Taula tècnica. 

 La Taula Institucional: Presidida per l’Alcaldessa de Figueres i formada per 
representants tècnics i polítics dels serveis territorials de la Generalitat: 
Direcció dels Serveis Territorials de Treball, afers socials i família, 
d’Ensenyament, de Seguretat i de Salut, Agència de l’Habitatge de Catalunya; 
membres dels grups municipals amb representació a l’Ajuntament i actors 
experts o del 3r sector. 

La finalitat d’aquesta Taula és la d’aprovar les línies d’actuació generals del Pla 
estratègic i marcar directrius als seus respectius departaments i conselleries 
relatives a les actuacions que afectin al Barri Sant Joan i rodalies. Gestionar els 
pressupostos que afectin directament al Pla estratègic i garantir-ne la seva 
dotació pressupostària, així com, la seva continuïtat. Fer seguiment del Pla 
Estratègic per tal d’anar avaluant l’operativitat d’aquest. 

Freqüència de convocatòria: anual 

 Equip motor: format pel responsable polític del barri Sant Joan, El Cap de la 
Guàrdia Urbana, el Dtor de Serveis Urbans, el Cap de servei de Benestar 
Social i, finalment, per les persones tècniques responsables del Pla estratègic. 

La finalitat d’aquest equip és fer de motor del Pla estratègic. Promoure la 
creació de la Taula tècnica, facilitar la seva dinamització, facilitar i vehicular els 
recursos per fer possible el seu desenvolupament, informar a la Taula 
Institucional del seguiment del Pla i emetre els informes d’avaluació pertinents. 

Freqüència de convocatòria: quinzenal/mensual 

 La Taula tècnica: formada d’una banda, per representants de les diferents 
àrees municipals: Promoció Econòmica, Serveis Urbans, Urbanisme, Servei 
d’Atenció a les persones, Guàrcia Urbana. D’altre banda, serveis del territori 
(Salut, Mossos d’Esquadra, Ensenyament/inspector) i, finalment, altres actors 
rellevants (AA.VV i 3r. sector). 

La finalitat de la Taula tècnica és la de marcar els objectius específics a assolir 
per cada àmbit d’actuació del Pla estratègic, decidir les prioritats d’intervenció 
per cada àmbit, promoure la creació de grups de treballs per aquells àmbits on 
calgui aprofundir amb la realitat social, decidir els participants d’aquests grups 
de treballs, recollir les propostes dels grups i decidir les accions a 
desenvolupar. 

Freqüència de convocatòria: 3 cops a l’any 

 Grups de treball: Formats per tècnics específics de cada àmbit de treball de 
diferents entitats i personatges clau per a l’aprofundiment en la diagnosi de la 
realitat i l’abordatge de les problemàtiques. En aquests grups es contempla la 
participació de les entitats dels barris. 
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10. AVALUACIÓ42 
 
 Cal atorgar a l’avaluació la mateixa importància que a les altres dues fases del Pla: la 
diagnosi i el pla d’acció.  
L’avaluació és l’instrument d’anàlisi, seguiment i millora del Pla i, per tant, permet 
l’autocorrecció pautada i regular a partir de l’estudi sistemàtic de l’efectivitat i 
l’eficiència de les actuacions que s’han implementat. En segon lloc, l’avaluació amb 
caràcter participat i consensuat permet obtenir un coneixement compartit del Pla 
durant el seu desenvolupament.  
L’avaluació, en tercer lloc, permet mostrar la transparència amb què es desenvolupa el  
Pla i garanteix el rendiment de comptes davant tots els agents i també davant la 
ciutadania.  
Finalment, avaluar també vol dir aprendre dels encerts i dels errors dels altres agents i 
d’un mateix i, a partir d’aquí, augmenta la qualitat del procés 
L’avaluació ha d’anar més enllà del control dels recursos, de manera que sigui integral 
i pugui donar resposta a preguntes sobre la implementació (com s’està implementant 
el pla?), sobre les activitats (quines s’estan duent a terme?), sobre l’anàlisi de resultats 
(quins resultats s’estan produint?), l’ajustament a la previsió (els processos i els 
resultats s’ajusten a les previsions?), sobre els nous serveis, ampliacions o millores 
dels serveis existents (quines modificacions cal introduir?), sobre el funcionament del 
pla (el pla funciona igual per a tothom o afecta especialment alguns col·lectius 
determinats?) i sobre els costos del pla en general (són els previstos?). 
Per aquest motiu caldrà dissenyar uns indicadors de procés, d’execució i d’impacte per 
tal que ens ajudin a fer propostes de millora i reajustar el disseny de les accions durant 
la durada del pla. Per aquest motiu, caldrà que aquesta avaluació es realitzi anualment 
i al final del Pla. 
Els indicadors de procés són aquells que ens permetin avaluar el procés 
d’implementacó del pla, els procediments, les coordinacions, etc.  
Els indicadors d’execució son els que ens donguin dades relatives a les accions que 
s’entan duent a terme 
Els indicadors d’impacte han de permetre veure si s’entan assolint els objectius 
plantejats i quins canvis o millores s’han esdevingut de les accions desenvolupades. 
 
11. TEMPORALITZACIÓ 

 
Aquest Pla tindrà una durada de 4 anys des de l’inici de la implementació. 
Per la creació de les taules, els grups i la validació i el disseny de les accions es 
planteja aquesta temporalitat: 
 
2018 feb. mar abril mai juny jul. agst set. oct. nov. des 
Taula  
Instit. 

           

Taula 
tècn. 

           

grups 
treb. 

           

Disseny 
accions 
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 Associació Catalana de Municipis. Plans d’inclusió social. Concepte i Guia d’elaboració, 
implementació i avaluació 



 
 

 

 

    

 

ÀMBIT I ACTUACIÓ RESPONSABLE 
AJUNTAMENT 

(SERVEI) 
GENERALITAT 

CONSELL 
COMARCAL 

ENTITATS 

1.SOCIAL     

1.1. Serveis Socials d’Atenció Primària  Benestar Social    

1.2. Activitats socioeducatives infància i adolescència al PDC Benestar Social    

1.3. Servei Mediació Cívico-comunitària  Benestar Social    

1.4. Servei de suport a famílies  Benestar Social    

1.5. Servei de suport a l’AAVV del barri de Sant Joan  Benestar Social    

1.6. Servei de mediació en blocs de comunitats de veïns   Acció Cívica    

1.7. Actes Dia Internacional Poble gitano Benestar Social    

1.8. Ajut llibres Escola Josep Pous i Pagès   X  

1.9. Beques menjador Escola Josep Pous i Pagès   X  

1.10. Oficina de Benestar Social de la Generalitat   X   

1.11. Activitats pròpies de les AAVV del territori i Coordinadora Josep Casero    X 

1.12. Activitats de lleure del Casal Cívic Bon Pastor  X   

1.13. Activitats Punt Òmnia casal Cívic Bon Pastor  X   

1.14. Activitats Espai Cívic Teatre del Bon Pastor Acció Cívica    

1.15. Església evangèlica de Filadelfia “El Gran Olivo”    X 

1.16. Oratori Comunitat islàmica    X 

1.17. Parròquia del Bon Pastor. Església Catòlica    X 

     

2. EDUCATIU     

2.1. Educació Infantil i Primària a Escola Josep Pous i Pagès  X   

2.2. Activitats Pla Educatiu Entorn a l’Escola Josep Pous i  Pagès Educació    

2.3. Dinamització de famílies a l’Escola Josep Pous i Pagès  Benestar Social    

2.4. Servei de Promoció Escolar amb comunitat gitana Benestar Social X   

2.5. Espai familiar a la Llar Infantil Bon Pastor Educació/ B.Social     

2.6. ESO, Batxillerat i CFGM a l’INS Alexandre Deulofeu  X   

2.7. Transport escolar de secundària   X  

12. MAPA DE RECURSOS PER ÀMBITS DEL SECTOR OEST.  
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2.8. Jugar i llegir al Casal Cívic del Bon Pastor  X   

2.9. Escola d’Adults   X   

     

3. LABORAL     

3.1. “Enganxa’t i renovat” Inclusió social comunitat gitana Benestar Social    

3.2. Plans d’ocupació per millores al territori B.Social/P.Econòmica/M.Ambient    

     

4. HABITATGE     

4.1. Servei de suport a necessitats vinculades a l’habitatge  Benestar Social    

4.2. Intervenció Frau energètic Benestar Social    

     

5. SANITARI     

     

6.ESPAI PUBLIC     

6.1 Intervencions de civisme i neteja Benestar Social/Medi Ambient    

     

7. SEGURETAT     

7.1.Dispositius d’intervenció ordinaris i especials Guàrdia Urbana    

7.2.Dispositius d’intervenció ordinaris i especials   X   
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