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BASES DEL PLA COMARCAL 

 
 

1 PRESENTACIÓ 

 
 
Aquest és un pla estratègic que regirà les polítiques de Joventut durant un període 

determinat i que guionitzarà la creació d’accions que acompanyaran a les persones 

joves del nostre territori. El punt de partida en aquest cas és important, escoltar les 

veus, més que mai, i recullin les reflexions i sol·licituds de joves durant els projectes, 

accions i tallers que s’han realitzat en aquests últims dos anys. Totes aquestes 

dades ens marcaran el camí a partir d’ara en un context encara pandèmic. 

L’experiència, i també les voluntats i l’empenta de les regidories han fet i faran que 

des de l’àrea de joventut de la comarca puguem arribar o aproximar-nos als 

objectius plantejats. 

Disposar d’un document que ens ajudi a navegar, tècnicament és imprescindible. 

Per aquesta raó, l’escolta de les veus joves del territori a través d’un diagnosi i els 

processos participatius hem pogut crear les bases d’aquestes accions. 

D’altra banda, no hem d’oblidar que aquest és un projecte viu, estem parlant de 

persones que evolucionen dins d’un període curt de temps i que estan subjectes als 

canvis constants i que a més seran estructuralment indispensables. 

Si volem una societat amb eines, madura, amb criteri i que entengui queés la 

participació democràtica i social, els hem d’acompanyar i mostrar el com, el perquè 

i el que. 

El nostre objectiu són joves entre 12 i 35 anys. Això fa que els nostres objectius es 

fragmenten de manera qualitativa segons les necessitats i els recursos i 

equipaments han de respondre de la mateixa manera. 

Aquest pla és una continuació, un inici dels resultats, dels canvis i de la 

transformació. Per tant hem de fer-lo dinàmic, útil i adaptatiu als canvis. 

Des de l’àrea técnica de Joventut de la comarca del Pla d’Urgell us animem a 

incorporar-vos en aquest nou projecte.
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2 INTRODUCCIÓ AL PLA COMARCAL DELS SERVEIS DE JOVENTUT 

 
 
Des de l’inici d’implementació de les polítiques de joventut a la comarca del Pla 

d’Urgell, des del Consell Comarcal es va fer una aposta clara pel que fa a la 

prevenció de les conductes de risc. Aquest han estat un dels programes de tipus 

longitudinal més desenvolupats a partir del 2008 i amb els quals hem pogut veure 

la evolució d’aquests a través del temps i els efectes sobre les persones joves de la 

comarca. 

 

Aquesta aposta es visualitza amb la implementació d’accions que construeixen i 

fomenten els factors de protecció per als adolescents relacionats amb la salut física 

i psicològica. Aquestes accions van des de la participació a la formació tan per a 

ells com a per a les seves famílies. Les actuacions integrals i preventives són l’eix 

de cada una de les accions. Estimular, acompanyar cap a la emancipació de les 

persones joves sempre vinculat amb uns objectius emocionals i de benestar 

integral.   

Segons l’Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2019 1, el 7,5% de la població 

d’entre quatre i catorze anys té una probabilitat elevada de patir problemes de salut 

mental. La COVID-19, però, no ha fet res més que disparar-ne la vulnerabilitat i 

agreujar una situació ja de per si força precària. Aquestes dades obtingudes durant 

la pandèmia són suficientment significatives per influir en la construcció de plans de 

joventut ja que les conseqüències encara hi són presents. 

 

Un altre dels propòsits principals és ajustar-nos a les necessitats de les poblacions 

de la comarca en matèria de joventut, emprant i optimitzant els recursos ja existents 

en tots els municipis que formen part d’aquest territori, sigui coordinant, 

assessorant, o bé compartint esforços i accions. A partir d’aquí recórrer a les 

associacions existents i moviments juvenils per seguir creixent i creant dinàmica 

juvenil.  

 

A la comarca existeixen tres espais juvenils més; Espai Jove de Bell-lloc, OJ del Pla 

d’Urgell i Espai Jove de Torregrossa (Assorgerot). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

1 
https://tuit.cat/mrqyr “Enquesta de Salut de Catalunya (ESCA) del 2019” 

 

 

https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/enquestes/Enquesta-de-salut-de-Catalunya/Resultats-de-lenquesta-de-salut-de-Catalunya/documents/2019/resum-executiu_ESCA-2019.pdf
https://tuit.cat/mrqyr
https://salutweb.gencat.cat/web/.content/_departament/estadistiques-sanitaries/enquestes/Enquesta-de-salut-de-Catalunya/Resultats-de-lenquesta-de-salut-de-Catalunya/documents/2019/resum-executiu_ESCA-2019.pdf
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Espai Jove Assorgerrot de Torregrossa 

Titularitat i àmbit d’actuació; municipal i Torregrossa. 

2 dinamitzadores juvenils 

Espai polivalent de trobada de joves del municipi. S’implementen accions del PLJ. 

 

Espai Jove de Bell·lloc i PIJ 

Titularitat i àmbit d’actuació; municipal i Bell·lloc d’Urgell. 

1 dinamitzador juvenil. 

Espai polivalent de trobada de joves del municipi. S’implementen accions del PLJ. 

Titularitat municipal. 

 

Oficina Jove del Pla d’Urgell (OJ Pla d’Urgell) 

A/Titularitat i àmbit d’actuació; municipal i Mollerussa. 

1 tècnica de joventut municipal.  

1 educadora a mitja jornada càrrec d’un programa de participació d’àmbit municipal. 

... 

B/Titularitat i àmbit d’actuació; Consell Comarcal del Pla d’Urgell i comarca. 

1 psicòloga especialista en consum i joves. 

1 referent comarcal d’ocupació. (ROJ) 

 

Servei Comarcal de Joventut (SCJ) 

Titularitat i àmbit d’actuació; Consell Comarcal del Pla d’Urgell i comarca. 

Amb delegació de competències de la Generalitat de Catalunya. 

1 tècnica de joventut amb funcions de coordinació  

1 tècnica de joventut compartida 

 

 

Els quatre, compleixen la funció informativa, d’assessorament i acompanyament. 

Destacar que l’Oficina Jove comarcal del Pla d’Urgell, a més, trobem serveis del 

Consell Comarcal com assessorament laboral i acadèmic i un servei de psicologia 

per temes de drogodependències. També altres serveis com les coordinacions de 

la comarca amb justícia i l’Associació Antisida de Lleida per assessoraments sexo 

afectius. 

 

Considerant que el públic objectiu del SCJ pot tenir necessitat de totes les àrees 

vinculades en l’emancipació i que l’àrea de Joventut Comarcal no disposa de 

professionals per totes aquestes àrees, s’estableix una coordinació i derivació als 

departaments d’habitatge, educadores dels serveis socials, immigració i promoció 

econòmica de l’ens local. Per la formació específica de les professionals de joventut 

del SCJ el conjunt de les accions del PCJ estan vinculades a la prevenció de 

conductes de risc. 

 

En la majoria de les accions proposades, queda clar, que la coordinació ha de ser-

hi present i que es necessiten recursos econòmics, indispensables per a dur-les a 

terme, això dependrà en bona part de les subvencions rebudes de la Direcció 

General de Joventut, de la partida pressupostària de cada ens local i del que generin 

les pròpies entitats.  

 

La pandèmia ha canviat el context de les persones joves i també la forma que durant 

el 2020 es van aplicar les polítiques de joventut quan a mitjans, eines, formes i estil  
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de comunicació. Moltes d’aquestes perduraran perquè tècnicament n’hem pogut la 

viabilitat i l’oportunitat. 

 

El nou enfocament del procés del PLA NACIONAL DE JOVENTUT respon a les 

necessitats sorgides i derivades de la pandèmia i dels canvis socials i econòmics 

que n’han derivat. 

 

 

 
Els drets s’han vist restringits i el contacte social s’ha reduït dràsticament quan és 
una de les necessitats en aquesta etapa evolutiva. 
 
 
 
 
 
 
 
Han posat de manifest que les estructures eren febles; atur, precarietat laboral, 
segmentació del mercat labral, índex de pobresa, criminalització dels col·lectius 
joves, educació deficient per la manca d’eines telemàtiques, etc. 
S’han reduït els seus ingressos; les feines d’estiu o les relacionades amb el sector 
serveis més habituals de ser ocupades per aquesta població. 
 
 
 
Malgrat tot el context hem vist també que col·lectius de la nostra comarca han sorgit 

amb més força que mai i han respost amb iniciatives de voluntariat per poder fer el 

pas de la pandèmia més fàcil. 

Les interaccions doncs amb el nostre públic objectiu, durant els pròxims anys 

estaran presents encara els efectes d’aquest període. Les conseqüències ja són 

visibles i la prevenció ha de ser-hi present. 

 

 

El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya 2, ha fet una 

Enquesta sobre l’impacte de la COVID-19 entre la població resident a Catalunya de 

16 anys i més.  

 

 

 

 

 

2 
Inici. Centre d'Estudis d'Opinió (gencat.cat) “Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat de Catalunya.” 

 

https://ceo.gencat.cat/ca/inici
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Els resultats per edats, en forma de taules estadístiques, han estat publicats a la 

pàgina web del CEO i ens indiquen que les persones joves són les que han viscut 

el confinament de manera més negativa, en relació a diferents aspectes, com: són 

les que menys capaces es veuen de “manegar aquest confinament”, el seu estat 

d’ànim és, de mitjana, el pitjor de tots els grups d’edat, i els estats d’ànim positius 

també són minoritaris entre les persones joves.  

La pandèmia ha evidenciat i ha amplificat les desigualtats dins del col·lectiu jove.  

 

Els indicadors de classe social, territori, origen geogràfic, estudis, transport públic, 

accés digital, cultura i el gènere com a estructura que diferencia conductes i actituds 

segons sexe de naixement, han marcat les possibilitats i oportunitats així com la 

vulnerabilitat en el territori. El PNJCat el 2021 ens servirà com a període de reflexió 

i a la construcció del nou marc de les polítiques de joventut. 

 

A la comarca del Pla d’Urgell les reorientacions durant el 2020 van marcar un abans 

i un després. Es van desenvolupar considerant les necessitats detectades, algunes 

van continuar durant el 2021 i altres han estat presents fins l’actualitat amb la 

previsió de que les trobarem com a conseqüència de la pandèmia. 

Les enquestes aplicades a la nostra població jove així ens ho indiquen i coincideixen 

amb les generals de Catalunya. 
 

En aquest aspecte anterior des de la comarca del Pla d’Urgell hem detectat diverses 

necessitats derivades de l’impacte que ha generat la Covid-19 a les quals s’han 

vinculat i es vincularan programes, projectes i accions municipals, supramunicipals 

i comarcals. Sobretot seran dins de la línia de salut, vinculat amb l’educació 

emocional, cohesió social per crear xarxes de participació i comunicació i enfortir 

vincles.  

 

OBJECTIUS GENERALS DEL PCJ 

 

1 Promoure la cocreació, el lideratge i la participació a partir de l’acompanyament de 

joves en els seus projectes, accions, en la cerca de construccions conjuntes i 

horitzontals. 

2 Dissenyar polítiques i mesures estructurals que posin la joventut en el centre de les 

polítiques públiques. 

3 Seguir oferint serveis informatius, d’assessorament i d’acompanyament individual 

o grupal en matèria de salut emocional i física. 

4 Incorporar accions vinculades amb el medi ambient i la recuperació d’espais 

naturals. 

5 Donar eines i crear projectes per a que la seva veu sigui escoltada i amplificada. 

6 Executar els encàrrecs de la Generalitat de Catalunya en relació a la delegació de 

competències. 

 

● INTEGRALITAT● QUALITAT ● TRANSFORMACIÓ 

● TRANSPARÈNCIA● INCLUSIÓ I DIVERSITAT ● EQUITAT 

● RESILIÈNCIA● INTERSECCIONALITAT ● APODERAMENT 

● PARTICIPACIÓ ● INTEGRALITAT● TRANSVERSALITAT I COOPERACIÓ 
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3 ESTRUCTURA 

 
El Pla que es presenta pren la següent estructura: 

 

3.1.DIAGNOSI  

Aquesta par té la base de les accions a partir de les necessitats detectades durant 

aquests anys. Un recull de dades qualitatives i quantitatives combinades amb les 

dades oficials de la població juvenil dels països catalans, de la DGJ i de l’ACJ. Les 

conclusions, les extrapolacions i la creació de projectes partiran d’aquestes dades. 

 

3.2.BASES DEL PLA D’ACTUACIÓ; OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

En la segona part del Pla, ja s’estableix el disseny i les línies estratègies del Pla 

Comarcal de Joventut del Pla d’Urgell. S’explica com es vertebren, implementen les 

accions i com es treballa tècnicament. 

 

3.3.LÍNIES D’INTERVENCIÓ 

En coherència amb les conclusions de la diagnosi realitzada i el plantejament 

d’objectius, es formulen les línies d’intervenció o programes que es volen 

desenvolupar. Integren un conjunt de projectes o accions que desenvolupen a la 

pràctica el PCJ i configuren els plans d’actuació anual. 

 

3.4.DISSENY METODOLÒGIC 

Es planteja una concreció metodològica dels principis rectors del PNJCat. Han de 

permetre assolir gradualment els objectius plantejats. 

 

3.5.DISSENY D’AVALUACIÓ  

Va mes enllà d’un rendiment de comptes sobre els resultats obtinguts a partir de les 

actuacions. Es una eina d’aprenentatge i de seguiment que contribueixi a millorar la 

qualitat, en termes d’eficàcia i eficiència, de les actuacions. 

 

3.1. DIAGNÒSI 

 

 

El Pla Comarcal de Joventut de la comarca del Pla d’Urgell vol orientar el disseny 

des d’una visió pragmàtica i organitzativa. Amb la diagnosi hem de poder tenir un 

coneixement de quina és la situació de les persones joves de la comarca. Es nodreix 

també de l’experiència tècnica i durant la implementació de projectes. 

La diagnosi és una fórmula de treball imprescindible i té una vinculació estreta amb 

la participació juvenil amb la qual es considera a les persones joves d’una manera 

integral. 

És una de les bases del Pla, ens organitza el mapa de les polítiques de joventut 

passades i actuals, quina és la situació de la població juvenil en diversos temes i 

necessitats. A partir d’aquí les respostes actuals i quins resultats han tingut fins 

aleshores. 
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La diagnosi no és immediatament prèvia a l’elaboració del PCJ, ja s’inicia durant 

l’avaluació de cada una de les accions anteriors o també en el cas de les 

reorientacions. Aquesta diagnosi considera el territori i  context, la població juvenil i 

les polítiques de joventut comarcals a través de Plans Locals de Joventut (PLJ) i el 

context de la comarca. 

 

ESTRUCTURA DEL SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

 

Existeixen nivells de treball diferenciats dins l’àrea: 
 

Nivell Interdepartamental 

 

La transversalitat implica a altres departaments i àrees del consell que directa o 

indirectament tracten amb joves i crear una incidència més gran dins de les 

polítiques de joventut. 

 
Nivell Interinstitucional 

 

La Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya ens ofereix un 

suport tècnic i formatiu imprescindible. 

 
Nivell Municipal 

 

Fins ara s’estableixen unes reunions habituals i periòdiques amb les diferents 

regidories i suports tècnics. Les regidories de joventut posen molta voluntat en la 

tasca de dinamització juvenil en cada un dels seus municipis i que han de compartir 

amb d’altres regidories i una jornada laboral i familiar. Per aquest motiu sabem que 

tècnicament depenen de nosaltres i intentem acompanyar-los en totes les tasques. 

 

Treballem dins uns marcs de referència com són; Pla Nacional de Catalunya 2020 

(PNJCat 2020) i la Llei33/2010 de polítiques de joventut i l’Observatori Català de la 

Joventut (SIjove); “Estat de la Joventut 2021”3 

A partir d’enquestes a la població juvenil i recull de dades qualitatives i quantitatives. 

Enquesta juvenil 2019/2021. Consultes i reunions amb diferents agents juvenils.  

 

Actualment 14 municipis de la comarca tenen un Pla Local de Joventut sigui o no 

finançat per la DGJ de Catalunya.  

 

 

 

 

 

 

 
3 SIjove de l'Agència Catalana de la Joventut té l’objectiu de proporcionar informació fiable, rellevant i periòdica 

sobre la realitat juvenil a Catalunya, per tal de detectar les tendències en la situació del col·lectiu jove i contribuir a 

identificar les necessitats d’intervenció. indicadors s’organitzen en vuit àmbits temàtics: població, educació, treball, 

habitatge, cultura, salut, participació i inclusió social. 
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UBICACIÓ DEL SERVEI 
 

El Consell Comarcal del Pla d’Urgell és d’on surten les polítiques públiques 

destinades a la població jove de la comarca. L’equip que implementa les accions i 

els projectes són dues persones actualment. Ens coordinem amb altres serveis del 

consell com assessoraments psicològics en prevenció de consum de tòxics, amb 

justícia juvenil, amb centre obert, EAIA, CDIAP i immigració. A l’OJ Pla d’Urgell és 

on es poden trobar aquests serveis del consell, que per més accessibilitat es troben 

en aquest espai comarcal. També des de promoció econòmica s’ofereix un servei 

d’acompanyament en el casos de recerca de feina on se’ls ajuda a redactar un CV  

i l’àrea d’ocupació juvenil comarcal informa sobre temes de garantia juvenil. 

El nostre servei acostuma a traslladar-se allà on és el nostre públic objectiu. L’espai 

i el territori permeten aquesta itinerància pels municipis, locals  juvenils i altres 

espais de reunió durant l’oci. 

 

 

CONTEXT I TERRITORI 

 

La comarca del Pla d’Urgell té una extensió de 304,49 km2. Està situada a la part 

central de les comarques de Ponent, al marge esquerre del riu Segre. Aquesta 

situació converteix el Pla d’Urgell en un important lloc de pas entre les terres 

interiors de la península i la Catalunya litoral. 

 

L’economia pròpia de la zona es basa principalment 

l’agricultura, ramaderia, indústria i el sector de 

serveis. És una comarca ben comunicada si es 

disposa de transport privat, ja que les estructures 

públiques són minses. 

 

La comarca té una població total de 37.532 (Idescat 

2021) habitants repartida en 16 municipis, la major 

part es concentra a la seva capital, Mollerussa.  

La poca extinció del territori ajuda a produir unes 

sinèrgies positives per proximitat, un factor que des de 

joventut aprofitem a l’hora d’implementar les polítiques més enllà del cercle 

municipal i utilitzar la itinerància per oferir els serveis a la comarca. 

L’oferta acadèmica de la comarca és àmplia en el sentit que cada municipi té un 

centre de primària i després es pot accedir a estudis de secundària com cicles, ESO, 

Batxillerat 

 

La població total de la comarca és de 36.737 segons dades de l’Idescat del 2020 

Població mínima és de 667 en un dels municipis i la màxima de 2.329 sense comptar 

la capital de comarca que és de 14.545 habitants. 

La població entre 10 i 35 anys engloba un total de 9.776 persones d’aquestes 4.674 

són dones i 5.102 homes.4 
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Taula nº1 

2020 DONES HOMES TOTAL 

EDATS 10-35 ANYS 10-35 ANYS  

Font: Idescat, a partir del 

Padró continu de l'INE 

4.674 5.102 9.776 

 

 

Existeixen diversos centres educatius que donen resposta acadèmica a tots els 

municipis del territori. 

Actualment Al Pla d’Urgell hi ha 16 centres públics d’educació infantil i primària 

(escoles), 4 centres públics d’educació secundària, batxillerat i formació 

professional (instituts), 2 centres privats-concertats d’educació primària i 

secundària, 1 centre públic d’educació especial, 1 Centre de Formació de Persones 

Adultes, 1 Escola Municipal de Música, 1 Unitat d’Escolarització Compartida, 1 

Centre del programa de formació i inserció del Departament d’Ensenyament (PTT), 

1 Escola de Dansa, 1 Centre obert, 17 escoles bressol públiques (municipals) i 2 

escola bressol privada. 

 

La població de més de 15 anys per nivell de formació assolit segons dades del 2019 

es distribuiex de la següent forma: 

 
Taula nº2 

2019 1ª ETAPA DE SECUNDÀRIA 2ª ETAPA DE 

SECUNDÀRIA 

EDUCACIÓ 

SUPERIOR 

FORMACIÓ ASSOLIDA % 34.3 20.4 23.5 
Font: Idescat, a partir del Padró 

continu de l'INE 
   

 

El total de joves escolaritzats són 2.725 en centres de secundària a la comarca. 

Encara que joves residents al Pla d’Urgell estan escolaritzats en altres comarques 

per una qüestió de proximitat. 

 
Taula nº 3 

2020 ESO BATX CFGM PFI TOTAL 

JOVES ESCOLARITZATS 1.286 260 656 477 2.725 
Font: Idescat, a partir del Padró 

continu de l'INE 
     

 

Pel que fa a entitats esportives, a la comarca existeix un total de 206 entitats i 

associacions repartides pels municipis. 

 

 
 
 
 
 
 
 
4 

Taules de població específiques a l’annex del document 
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TREBALL I OCUPACIÓ 

 

En relació al nivell d’estudis, el gruix de l’atur està format per persones amb 

EGB/ESO, grup que ocupa el 59,7% del total, seguit a molta distància pel grup de 

primaris incomplets (11,5%) i primaris complets (10%). Si comparem l a mitjana de 

2019 i l a de 2020, de nou veiem que l’atur creix a tots els estrats, si bé aquí sí que 

s’aprecien diferències substancials: El creixement més significatiu que trobem és al 

nivell CGSM/FPI (+24,9%) i CFGS/FPII (+24,3%). El nivell EGB-ESO creix un 

14,9%, el qual, si bé està per sota del creixement mitjà, és el més significatiu en 

termes absoluts. També veiem creixements als nivells de més formació i, tot i que 

en nombre són molt menys significatius que l a resta d’aturats, ens trobem un 

increment del 27,2% dels universitaris de 2on i 3er cicle. Pla de reactivació sòcio-

econòmica Covid19 del Pla d’Urgell. 5 

 

 

 

L’ESTAT DE LA JOVENTUT AL CONJUNT DE CATALUNYA I AL PLA 

D’URGELL 

  

Segons l’informe de joventut realitzat per l’Observatori Català de la Joventut el 

context de la crisi passada més el període pandèmic han augmentat moltes de les 

dificultats existents com l’habitatge, treball, i una insatisfacció creixent de la política. 

La crisi incrementa la vulnerabilitat dels joves i la política no ajuda a que hi hagi un 

sentiment d’esperança, és per això que ens trobem amb uns joves amb 

potencialitats però que no veu satisfet els seus desitjos de créixer i desenvolupar-

se a Catalunya. 

Els últims informes conclouen que les persones joves es trobaven en un moment 

fràgil abans de la pandèmia i que han empitjorat les condicions. 

La comparativa amb la població general juvenil dels Països Catalans ens indica que 

les problemàtiques són compartides amb les que hem detectat al Pla d’Urgell. 

Per tal de fer l’anàlisi també hem comptat amb dades extretes de les interaccions 

durant la creació i execució de diferents projectes on les persones joves expressen 

opinions i situacions. El context de la pandèmia ens ha dificultat la possibilitat de 

realitzar processos participatius de la manera adequada i estandarditzada, per tant 

hem emprat altres recursos com el recull de suggerències i necessitats durant els 

totes les interaccions amb joves, altres àrees de coordinació comarcals i regidories. 
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PROBLEMÀTIQUES 
 
En el següent quadre s’exposen les problemàtiques generals de les persones joves del Pla 
d’Urgell segons dades extretes de l’avaluació continuada: 
 
 

Problemàtiques generals de les persones joves al Pla d’Urgell 

El desavantatge dels joves en el mercat laboral, amb taxes d’atur molt elevades. 

 

L’abandonament prematur dels estudis (majoritàriament masculí) i el fracàs escolar, que accentua la situació 

de vulnerabilitat i risc d’exclusió social de determinats col·lectius de joves. 

La relativa implicació en mecanismes tradicionals i institucionals de participació d’una part important de les 

persones joves, que provoca sovint una desconnexió entre l’Administració i la política i el col·lectiu juvenil. 

Les desigualtats territorials en les possibilitats de desenvolupament del projecte de vida de les persones 

joves. Les zones rurals i manca d’infrastructures. 

Les pràctiques de risc que afecten a la qualitat de vida de les persones joves i a les seves condicions de 

desenvolupament personal. 

Les dificultats d’accés per manca de transport de les persones joves a les activitats culturals i d’oci dels 

municipis i les comarques. 

Dificultats en la gestió de la diversitat cultural i d’origen. Baixa participació de joves d’altres orígens culturals i 

de joves en situació de vulnerabilitat. 

Problemes en l’accés a l’habitatge i l‘emancipació domiciliària en un territori on hi ha molts habitatges buits 

que no es lloguen. Manca de gestió d’aquests habitatges o d’un Pla Estratègic comarcal. Els joves abandonen 

els municipis petits. 

Gestió insuficient de les possibilitats esportives i lúdiques de la comarca. És un territori fàcilment ciclable però 

no existeixen vies verdes per connectar municipis. 

La relativa implicació en mecanismes tradicionals i institucionals de participació d’una part important de les 

persones joves, que provoca sovint una desconnexió entre l’Administració i la política i el col·lectiu juvenil. 

Existència de mites de consum de drogues i alcohol que perpetuen una ingesta abusiva.  

Edat del consum, de tabac i alcohol, primerenc. Existeix una demanda de tallers sobre alcohol a partir dels 12 

anys. 

També addicions al jocs online, apostes i altres psicofàrmacs dels quals no en tenen prescripció mèdica. 

Assoliment insuficient de conceptes sobre sexualitat(s). Es detecta recerca d’informació a través de les xarxes 

o un consum de pornografia a partir de 10 anys que distorsiona el significat de les relacions sexuals. 

Deficient interconnexió i intercanvi cultural en una comarca on el 20% de la població té diferents orígens 

culturals. 

Dificultats dels joves amb estudis post-obligatoris en establir-se a la comarca. 

Les entitats juvenils realitzen activitats de caire festiu i de cultura popular, els costa enfocar noves activitats 

que puguin ser d'interès pels joves. 

Encara manca augmentar el nombre d'entitats juvenils i d'espais joves a la comarca. 

Acostuma a haver baixa assistència de joves a les accions d'iniciativa de l'administració, especialment les que 

no són festives ni culturals. La participació s’acostuma a centra amb els mateixos joves per diferents accions. 

Hi interacciones tres variables; el baix nombre de joves en els municipis petits, els grups mixtes en quan a 

edats i el desgast dels joves que participen en tot el que es proposa i no tenen relleu. 

Encara per millorar el nombre d'espais formals de diàleg entre els joves i l'administració per treballar 

conjuntament, però quantitativament les xifres són més bones que fa 4 anys. 

 

 

Problemàtiques de les polítiques de joventut 
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Recursos limitats, econòmics, humans i infraestructurals que s’hi destinen per línies. 

Dificultat en la posada en pràctica dels principis rectors, especialment per temes de finançament  i per la 

manca de temps de coordinació, la fonamentació de les polítiques i la participació de les persones joves. 

Manca de prioritat de les polítiques de joventut i poca visualització de la seva utilitat social. Les regidories de 

joventut han expressat en diverses ocasions la manca de recursos i de finançament d’aquesta àrea.  

Dificultats d'alguns municipis petits sobrecàrrega laboral i múltiples regidories.  

 
 
 
Per àrees, a qui afecta, accions al respecte i recursos existents: 
 
 
 

EDUCACIÓ I OCUPABILITAT A QUI AFECTA ACCIONS 
COMARCALS 
I MUNICIPALS 

PRIORITATS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

RECURSOS COMARCALS 

Dificultats dels joves amb 
estudis post-obligatoris en 

establir-se a la comarca 
 

Taxes d’atur molt elevades 
en joves i un empitjorament 
de les condicions laborals 

 

 

Joves amb 
estudis 

finalitzats 

Projecte 
Odisseu 

Coordinació amb 
departaments 

específics 
d’ocupabilitat 

d’àmbit comarcal. 

Facilitar als joves 
la recerca de feina 

 
Donar suport als 
joves i preparar-
los en la recerca 

de feina 
 

Potenciar 
projectes 

existents de retorn 
a zones rurals a 

través de la 
coordinació amb 

altres 
departaments 
com promoció 
econòmica i 

Leader 

• Enfeina't: projecte de suport i 
orientació a la recerca de feina, 
elaboració del currículum i 
preparació per a entrevistes 

• Borsa Jove de Treball del Pla 
d'Urgell 

• Promoció econòmica: Àrea 
d’ocupació juvenil 

• Projecte Odisseu per retorn a 
territori de joves amb graus. 

• Viver d'empreses de Bell-lloc 

• Next Generation 

• Projecte Singulars 

• Diferents ajudes per a joves en 
pràctiques i autònoms. 

• Programa de primera experiència 
professional per administracions 
públiques 

• Àrea Comarcal de Joventut 
 

 
EDUCACIÓ I OCUPABILITAT; 
ABANDONAMENT ESCOLAR 

A QUI AFECTA ACCIONS 
COMARCALS 
I MUNICIPALS  

PRIORITATS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

RECURSOS COMARCALS 

Abandonament prematur 
dels estudis. Fracàs escolar, 
que accentua la situació de 

vulnerabilitat i risc d’exclusió 
social de determinats 
col·lectius de joves 

Joves entre 15 i 
18 anys 

Formacions 
formals 

específiques 
fora dels 
centres 

educatius 

Acompanyar i 
coordinar desde 

diverses àrees a les 
persones joves per 

evitar 
l’abandonament 

 
Conèixer tots els 

recursos existents a 
la comarca per oferir 

alternatives a 
l’ensenyament 

secundari 

Millorar la 
coordinació amb 
centres educatius 
i altres projectes 

educatius 
formatius fora dels 

centres 
 

Augmentar 
accions per la 

gestió emocional 

Servei GEM (Àrea Comarcal de Joventut) 
 
Servei de Psicològia 
 
SISI 
 
Escola de Noves Oportunitats 
 

 
 

FEMENISME I JOVES; 
CULTURA 

A QUI AFECTA ACCIONS 
COMARCALS 
I MUNICIPALS 

PRIORITATS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

RECURSOS COMARCALS 

                                      
Necessitat d’una 
visualització feminista a 
través de la cultura juvenil. 
Més demanda d’accions 
relacionades amb la igualtat 
entre persones de diferent 
sexe biològic.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Joves entre 12 i 
35 anys 

Múltiples 
accions 

derivades del 
Pacto de 
Estado; 

sensibilització, 
tallers, 

xerrades, etc 
 

Projectes 
específics i 

longitudinals  

Fer transversal el 
feminisme en la 
cultura popular i 

juvenil 

Augmentar el 
nombre d’accions 

culturals que 
promoguin el 
feminisme i la 
inclusió social 

 
Recolzar 

tècnicament els 
projectes 
existents i 

implementar-los 
en altres 
municipis 

 
 

 
Àrea de turisme del Pla d’Urgell 
 
Àrea comarcal de joventut 
 
SIAD 
 
SAI 
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FEMINISME; VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

A QUI AFECTA ACCIONS 
COMARCALS 
I MUNICIPALS 

PRIORITATS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

RECURSOS COMARCALS 

 
Rols tradicionals de gènere 
que afecten a la qualitat de 

vida, desenvolupament 
personal, d’identitat i 

vinculació afectiva 

 

Joves entre 12 i 
35 anys 

Tallers a 
centres 

educatius, 
associacions 

 

Augmentar el 
nombre de tallers 

als municipis 

Implementar 
tallers a través de 

PLJ  
 

Fer arribar a la 
població jove 

metodologies de 
treball per 
prevenir el 
masclisme 
estructural 

PLJ 
 
Àrea comarcal de Joventut 

 
 
PARTICIPACIÓ; 
DEMOCRÀCIA 

PARTICIPATIVA 

A QUI AFECTA ACCIONS 
COMARCALS 
I MUNICIPALS 

PRIORITATS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

RECURSOS COMARCALS 

Necessitat de metodologia 
participativa per amplificar la 

veu juvenil 

Joves entre 12 i 
35 anys 

Projectes 
radiofònics 

Donar veu a les 
persones joves 

 
 
 

Activar la 
participació juvenil 

a la comarca 
 

Ensenyar 
mètodes de 
participació 
democràtica 
Aportar eines 

adequades per a 
què ho puguin fer 

 
 

Àrea Comarcal de Joventut 
Ajuntaments de la comarca 
Equipaments de ràdio a la comarca 

 
 
 

PARTICIPACIÓ;ASSOCIACIONISME A QUI 
AFECTA 

ACCIONS 
COMARCALS 

I 
MUNICIPALS 

PRIORITATS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

RECURSOS COMARCALS 

Baixa creació del nombre d'entitats 
juvenils i d'espais joves a la 

comarca 
 

Creació d’associacionisme 
informal 

Joves i grups 
no formalitzats 
entre 12 i 35 

anys 

Reunions 
informatives a 
grups de joves 

Passar aquesta 
metodologia de 

participació a les 
persones joves  

Augmentar el 
nombre 

d’associacions 
juvenils a la 

comarca 
 

Acompanyar en 
els tràmits que 

necessita la 
creació d’una 

associació 
 

Realitzar 
sessions per la 

creació 
d’associacions a 

la comarca 

Àrea comarcal de Joventut 
Coordinació territorial de Joventut 

 
 

DESPOBLAMENT MUNICIPIS A QUI AFECTA ACCIONS 
COMARCALS 
I MUNICIPALS 

PRIORITATS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

RECURSOS COMARCALS 

                                         
Municipis sense possibilitat 
de lloguer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Joves entre 20 i 
35 anys 

Assessorament 
des de l’àrea 
d’habitatge 

Que els joves 
puguin tornar o 

quedar-se en els 
seus municipis si ho 

desitgen 

Augmentar el 
nombre 

d’habitatges de 
lloguer als pobles 

petits 

Àrea d’Habitatge del Consell Comarcal 

 
 

SALUT; SEXUALITATS A QUI AFECTA ACCIONS 
COMARCALS 
I MUNICIPALS 

PRIORITATS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

RECURSOS COMARCALS 

                                          
Augment de la demanda 
d’assessoraments sobre 
sexualitats                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Joves entre 12 i 
35 anys 

Serveis 
comarcals 
específics 

Autoconeixement i 
prevenció 

Disminució de la 
incidència 

d’embarassos 
 

Disminució de la 
transmissió de 

MTS 
 

Augmentar el 
coneixement 
sobre MTS 

Tarda Jove (CAP) 
Servei Antisida 
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SALUT; CONSUM DE 
TÒXICS 

A QUI AFECTA ACCIONS 
COMARCALS 
I MUNICIPALS 

PRIORITATS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

RECURSOS COMARCALS 

                                           
Habitual consum de tòxics 
entre els joves de la comarca 
equiparable a estadístiques 
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Joves entre 12 i 
35 anys 

Tallers  Apropar als joves 
als serveis 
específics 

Augmentar el 
coneixement 
d’eines de 
prevenció i 

disminució de 
danys 

 
Agilitzar el 

contacte entre 
joves i serveis 

específics 

Servei de Psicologia Comarcal 
GEM 

 
 
SALUT; GESTIÓ 

EMOCIONAL 
A QUI AFECTA ACCIONS 

COMARCALS 
I MUNICIPALS 

PRIORITATS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

RECURSOS COMARCALS 

Necessitat d’un 
acompanyament en la gestió 

emocional 

Joves entre 12 i 
35 anys 

Serveis 
específics 

Evitar danys 
emocionals 

Continuar amb els 
serveis d’atenció 

individual 
 

Apropar-los als 
municipis 

Servei Comarcal de Joventut 
 
GEM 
 
Servei de psicologia comarcal 

 
 

CONNEXIONS 
TERRITORIALS 

A QUI AFECTA ACCIONS 
COMARCALS 
I MUNICIPALS 

PRIORITATS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

RECURSOS COMARCALS 

Infraestructura insuficient de 
transport públic 

Joves entre 16 i 
35 anys 

Cap Mobilitat dins la 
comarca per a les 

persones joves 

Facilitar aquesta 
mobilitat 

 
Crear 

mecanismes 
cooperatius per  

aquesta mobilitat 
 
Augment i creació 
de vies 
alternatives i 
ecològiques entre 
municipis 
 

Servei Comarcal de Joventut 

 
 

DIVERSITAT, EQUITAT I 
COHESIÓ SOCIAL 

A QUI AFECTA ACCIONS 
COMARCALS 
I MUNICIPALS 

PRIORITATS OBJECTIUS 
ESTRATÈGICS 

RECURSOS COMARCALS 

Cal vetllar per la igualtat 
d’oportunitats entre la 

població juvenil; educatives, 
laborals, culturals de 

mobilitat, d’habitatge, etc 

Joves entre 16 i 
35 anys 

Serveis 
comarcals 

  Servei Comarcal de Joventut 

 
Sobre la implementació de les polítiques de joventut a la comarca del Pla d’Urgell: 
 

PROBLEMÀTICA I RESISTÈNCIES 
SEGONS CONTEXT 

CAUSES OBJECTIUS POSSIBLES DIFICULTATS 
D’IMPLEMENTACIÓ 

Baixa assistència de joves en algunes de 
les accions tot i que han acudit als 

processos participatius 
 
 
 

Nombre reduït de joves als 
municipis 

 
Dificultat en respondre a totes les 
ràtios d’edat en una mateixa acció 

 
Joves majors de 18 anys, 

resideixen fora dels municipis entre 
setmana per motius d'estudi o 

laborals i només estan al poble en 
caps de setmana i festius 

Connectar als joves amb el 
municipi 

Manca de recursos tècnics, estructurals 
i de finançament 

Manca d’espais formals de diàleg propis 
per a joves en els municipis 

Hi pot haver una dificultat de relació 
entre els joves i les regidories 

 

 
 

Reforçar aquesta relació i 
augmentar els contactes en 

quan periodicitat 
 

Sistematitzar les trobades  
 

Crear associacions juvenils 

Manca de recursos tècnics, estructurals 
i de finançament 

Dificultats dels municipis petits per 
gestionar les polítiques de joventut 

 

Manca de temps de les regidories 
al no ser, la política,  l’activitat 
principal en els municipis petits 

 

 Manca de recursos tècnics, estructurals 
i de finançament 

Dificultats tècniques per donar resposta 
ràpida a les demandes de les diferents 

regidories des del SCJ 
 

Necessitat de personal tècnic al 
SCJ 

Sol·licitar ajudes al SOC  Dependència de les ajudes aleatòries 
 
Canvis habituals de personal 
 
Poc seguiment dels projectes que 
s’iniciin en aquest període de nova 
contractació quan finalitza el 
finançament. 
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Les conclusions extretes de les trobades amb els joves i entitats dels municipis han 

estat les següents: 

 
Gràfic1 

SÍNTESI DE LES NECESSITATS; TROBADES AMB JOVES I ENTITATS 

 
Els processos participatius ens aporten una visió més clara de les necessitats juvenils 

al territori. Les demandes s’ubiquen en qüestions de gestió emocional, sexualitats, 

activitats esportives i lúdiques, artístiques. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONS DE LES REUNIONS AMB AGENTS DEL TERRITORI 

 
A l’hora d’elaborar el Pla Comarcal de Joventut (PCJ) també s’ha tingut en compte tot 

el que s’ha treballat des del Servei Comarcal de Joventut en contacte amb els 

centres educatius, OJ Pla d’Urgell altres departaments del consell comarcal i 

ajuntaments, com també d’altres serveis com el centre d’atenció primària, la policia 

local i altres agents professionals del territori. Amb aquests professionals es manté 

contacte periòdic, tan per encaminar les actuacions de l’any següent, com per accions 

concretes a desenvolupar, o per altres circumstàncies que es cregui convenient.  

La conclusió ens orienta cap a capacitacions i habilitats emocionals, atenció i 
acompanyament. En aquest aspecte joves i agents coincideixen 
 

 

Gestió Emocional
25%

Sexualitat
26%

Cultura juvenil
16%

Consum Drogues
25%

Artistic
5%

Esport
3%

JOVES 12-35
NECESSITATS GENERALS
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3.2. OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 
Amb els objectius estratègics volem incloure els aspectes útils per la gestió del PCJ: 
 

.Ens ofereixen línies precises. 

.Ens concreten les accions. 

.Ens estableixen indicadors.  

.Ens ajuda a definir millor la realitat, fer que els objectius assolibles  
mitjançant objectius parcials. 
.Han de ser motivadors per incitar a l’acció i a obtenir reforços mentre 
s’avança a curt i mitjà termini. 
.Definir bé per obtenir un referent vàlid per contrastar els resultats obtinguts 
amb els esperats i poder analitzar-ne les variacions i sostenir-ne les 
reorientacions. 

 
Aquests serien els objectius estratègics o àmbits que articularan la trajectòria del 
PCJ  
 
1-Enfortir la salut física i mental de la població juvenil del territori 
 
2-Enfortir les polítiques de joventut a la comarca 
 
3-Acompanyar en el projecte de vida de les persones joves 
 
 

3.3. LÍNIES D’INTERVENCIÓ  

ENFORTIR LA SALUT FÍSICA I MENTAL DE LA POBLACIÓ JUVENIL AL TERRITORI 

Fer arribar a les persones joves els recursos, material, serveis, eines i experiències per 
poder aprendre a gestionar la salut de manera integral. 
 
 
ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

Fer proper el SCJ a totes les persones joves de la comarca. Reforçar la col·laboració de 
serveis i àrees a traves de joventut. 
 
Mancomunar projectes, accions i voluntats dins el territori. 
Saber reconèixer el significat d’una política de joventut i saber què es necessita per 
implementar-la. 
 
 
ACOMPANYAR A LES PERSONES JOVES EN LA CONSTRUCCIÓ DEL PROJECTE DE VIDA 

Ajudar a treballar les coherències, identitats, habilitats que facilitin aconseguir els objectius 
proposats. 
 
Aportar eines participatives que travessin els interessos juvenils i aportar canvis 
 
ACOMPANYAR A LES PERSONES JOVES EN EL CAMÍ PER LA CONSTRUCCIÓ D’UNA CULTURA 
JUVENIL, EQUITATIVA, JUSTA, EQUILIBRADA I IGUALITÀRIA. 

Els programes que es volen desenvolupar han de tenir una coherència amb les 

necessitats de la població juvenil de la comarca vinculades amb les eines i recursos 

actuals o/i futurs. 
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Són un conjunt de projectes o accions i configuren els plans d’actuació anual. 

Aquest conjunt de projectes van destinats a aliar les causes que originen una  

necessitat o problema detectat. S’hi vol incidir per obtenir-ne uns canvis que poden 

ser totals o parcials però que en tot cas, són l’inici d’una evolució. 

 

3.4. DISSENY METODOLÒGIC 

Les polítiques de joventut de la comarca del Pla d’Urgell consideren una 

metodologia de treball que inclou mirades específiques per arribar als objectius amb 

la qualitat desitjada.  

-Presencia a les XXSS; comunicació i pedagogia digital 

Som a l’era digital, la població juvenil no fa distinció entre aquesta i la realitat física. 

La presencia a les xarxes és indispensable per establir i habilitar canals 

comunicatius actualment normalitzats. Serveis i informacions poden arribar a joves 

prescindint del paper i de la presencialitat si és necessari. 

 

També, no hem d’oblidar que són descendents d’una població òrfena de 

l’aprenentatge virtual i encara existeixen mancances derivades d’aquest fet i molts 

dels usos que en fan poden ser perjudicials per immaduresa o altres qüestions. La 

pràctica del trading, cibeassetjament, grooming, sharenting, gossiping, etc. Són 

possibles en la majoria dels casos per la mancances d’eines emocionals per edat o 

per educació emocional davant d’aquestes pràctiques abusives. 

 

-Participació democràtica; transformació social, perspectiva comunitària 

Aquest és un dels conceptes que més volem cuidar. Qualsevol política de joventut 

necessita de la participació de qui rebran aquestes polítiques organitzades. Establir 

canals de participació mitjançant espais comuns en els diferents ajuntaments facilita 

aquesta tasca. 

-Transformació cultural 

La societat canvia i la cultura n’és l’expressió. Considerar la cultura juvenil com una 

eina de transformació i d’expressió d’aquests canvis és molt útil i habitual en 

aquesta població. Treballar les desigualtats socials amb la cultura com a mitjà. 

-Integralitat 

S’han de considerar tots els àmbits que intervenen en el desenvolupament de les 

persones joves. Tots els serveis i organismes implicats. Per tant la transversalitat i 

els projectes conjunts determinarà l’èxit en qualsevol intervenció. 
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-Interseccionalitat 

La inclusivitat és una tasca difícil quan els recursos són mínims. Arribar a totes les 

persones joves sigui quin sigui el seu context necessita de molts recursos tècnics 

que molts cops no es tenen. Sempre ens posem el repte d’arribar a les necessitats 

de cada una de les persones considerant, sexe, origen cultural, classe social, edat, 

etc.. 

-Qualitat 

Adequar-se a la realitat a les necessitats de la població juvenil i a la del territori. 

 

 

3.5.DISSENY D’AVALUACIÓ 
L’avaluació ens ha de servir als responsables per obtenir les eines que ens capacitin 

per millorar, reorientar o evolucionar les accions. 

Les avaluacions seran qualitatives i quantitatives. Amb les aportacions de les 

persones que hi participin sigui en la seva implementació com en la participació. 

Es realitzaran durant l’acció, sent-hi present i observant. Les tècniques de joventut 

acompanyem sempre durant la realització de totes les accions per gestionar-ne la 

implementació i detectar possibles millores. 

A posteriori mitjançant les aportacions de qui en participa i d’altres agents 

col·laboradors. 

El recull de totes aquestes dades ens proporcionarà un seguit de recomanacions 

sobre la manera com s’ha de reorientar la intervenció si és necessari o millorar-la. 

AVALUACIÓ INICIAL 

Saber el què es vol avaluar, quins indicadors es consideraran i quins mecanismes 

d’avaluació utilitzarem; qüestionaris, entrevistes, observació directa, o reunions de 

coordinació. 

AVALUACIÓ CONTÍNUA 

El recull de les valoracions tècniques i dels participants durant la implementació dels 

programes, ens donarà una visió in situ. Ens indicarà si cal reajustar, reorientar o 

canviar quelcom que millori les accions. 

AVALUACIÓ ANUAL 

S’analitzen el conjunt global de les actuacions realitzades, l’adequació dels 

objectius, cobertura i accessibilitat i si ha estat visible pel públic objectiu. 

AVALUACIÓ FINAL I ESTRATÈGICA 

Al finalitzar el període de vigència del Pla podrem veure l’estat de les polítiques de 

joventut a la comarca. Avaluar el pla de compliment i el recull de les avaluacions 

inicials, continuades i anuals. 
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PLA D’ACTUACIÓ ANUAL DEL SERVEI COMARCAL DE JOVENTUT 

 
El repte principal és facilitar el projecte de vida, acompanyar les persones joves en 

aquest trajecte mitjançant unes eines, descobertes i aprenentatges sobre ells 

mateixos, la cultura, societat i història al mateix temps que aprendre a participar 

democràticament i poder treballar de manera horitzontal per la construcció de 

polítiques de joventut reals. 

Fer efectius els drets bàsics i considerar els obstacles i necessitats durant aquest 

període de vida. Evitar la reproducció de desigualtats i recollir les diverses visions 

del món del territori. 

 

El pla d’actuació anual (PAA) serà l’eina que ens marcarà el pas i ens concreta les 

actuacions del PCJ que es desenvoluparan durant l’any en curs. 

 

PROGRAMA   

Els programes de es duran a terme s’han definit a partir d’unes línies específiques 

prèviament estipulades: 

 

-ENFORTIR LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LA COMARCA 

Aquestes serien les eines; projectes, programes i accions amb les quals esperem 

aconseguir els objectius o bé vehicular-los. 

 

A Accions i serveis mancomunats 

B Comunicació i XXSS 

C Suport a municipis 

D Tècnica compartida 

E Seguiment d’activitats de lleure 

F Plans Locals de Joventut 

G Associacionisme 

 

 
-ACOMPANYAMENT EN EL PROJECTE DE VIDA DE LES PERSONES JOVES  

 

Aquestes serien les eines; projectes, programes i accions amb les quals esperem 

aconseguir els objectius o bé vehicular-los 
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A Jova i Jums; joves amb valors 

B Salut jove; prevenció de conductes de risc 

C Joves i feminisme; transversalitat en projectes i cultura juvenil 

D Tallers als centres educatius 

E Referent d’ocupació juvenil 

F Servei d’atenció en gestió emocional per a joves (GEM) 

G Skate amb valors 

H Projecte de ràdio Jove 

I Taules d’informació juvenil 

J Surt de la Cova; activitats de caire participatiu durant tardor i hivern 

K Joventoodtruck; activitats de caire participatiu durant primavera i estiu 

L Xerrades a famílies i claustres que vulguin acompanyar a joves en temes 

emocionals i de gènere. 

LL Lliure de sexismes; sensibilització prevenció de conductes masclistes 

M Ruta Lila; ruta feminista turística d’accions culturals a la comarca 

 

4.1. PROJECTES I ACCIONS ANUALS 
Reptes en els quals basem les accions, assessoraments i intervencions en el Servei 

Comarcal de Joventut. 

REPTES 

Aconseguir optimitzar la trajectòria educativa de les persones joves.  

Aconseguir acompanyar i orientar en la trajectòria laboral de les persones     

joves.  

Promoure i assessorar per aconseguir les eines necessàries per una vida 

saludable de les persones joves.  

Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en 

allò col·lectiu de les persones joves.  

Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta 

cultural respongui als objectius educatius i socialment de cohesió 

considerant les desigualtats estructurals coexistents. 

Avançar cap a un nou model de país i de societat cohesionada, vertebrada 

territorialment, sostenible i innovadora en els formes d’organització 

col·lectiva. 
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1.Foment de la participació i associacionisme 

 

Objectiu estratègic 
FOMENT DE LA PARTICIPACIÓ I L’ASSOCIACIONISME 
Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les persones 
joves. 

 

Objectius operatius 
Participació en projectes vinculats a joves des 
dels ajuntaments. 
Aportar projectes propis. 
Poder ser transmissors de projectes municipals 
ala ciutadania. 
Donar veu a les persones joves. 

Avaluació 
S’utilitzaran els indicadors de participació, edat, 
seguiment, nombre d’accions participatives i continuïtat. 

Descripció tècnica i metodologia  
S’utilitzaran espais de l’administració pública, 
locals juvenils i espais públics. Hi participaran 
joves de totes les edats del municipi. 

Agents implicats 
Tècniques comarcals i municipals de joventut.  
Agents de la coordinació territorial de joventut. 
Regidories de joventut. 
Associacions juvenils i entitats. 
Grups informals de joves. 
Comissions juvenils. 

 
 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

S’implementen 14 PLJ per la 
comarca del Pla d’Urgell. 
 
 
 

Plans Locals de 
Joventut, 
planificacions 
d’accions i 
projectes juvenils 
per municipis. 

Joves entre 12 i 35 
anys 

Humans Econòmica 

-Regidoria 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves 

-Finançament 
municipal 
-Finançament 
atorgat del PLJ 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

JUMS 
-Tasques de restauració 
-Millora d’espais comuns 
 
 
 

Amb 
l’acompanyament 
de diversos agents 
juvenils es 
realitzen tasques 
de rehabilitació i 
millora d’espais 
públics i juvenils 
del municipi.  

Joves entre 12 i 18 
anys 

Humans Econòmica 

-Regidoria 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves 

-PLJ 
-PCJ 
-Aportació 
ajuntament 

G F M A M J J A S O N D 
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PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

JOVA 
-Tasques de restauració 
-Millora d’espais comuns 
 

Acció de 
voluntariat i 
col·laboratiu 
juvenil per a la 
millora del 
municipi. 
 
 
 

Joves entre 12 i 18 
anys. 

Humans Econòmica 

-Regidoria 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves 

-PLJ 
-PCJ 
-Aportació 
ajuntament 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

TROBADA COMARCAL JOVA 
-Cohesió social, intercanvi 
d’accions i accions conjuntes. 
-Millora d’espais comarcals. 
 

Acció de 
coordinació i 
cohesió social. 
Intercanvi 
d’experiències del 
mateix projecte de 
voluntariat al 
territori. 
 
 
 

Joves entre 12 i 18 
anys. 

Humans Econòmica 

-Regidoria 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves 

-PLJ 
-PCJ 
-Aportació 
ajuntament 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

JO PARTICIPO  
Participació democràtica juvenil 

Sobre 
equipaments joves 
municipals 
destinats a la 
població juvenil, 
joves presenten 
les seves 
propostes en 
diverses sessions 
dinamitzades. 
 
 

Joves entre 12 i 35 
anys. 

Humans Econòmica 

-Regidoria 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves 

-PLJ 
-PCJ 
-Aportació 
ajuntament 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

PROJECTE RÀDIO JOVE 
 

Aprendre a muntar 
una ràdio digital i el 
seu ús com a eina 
de transmissió i 
participació social 
a través també  
d’estacions de 
ràdio existents a 
alguns municipis 
de la comarca. 
 
 
 

Joves entre 12 i 35 
anys 

Humans Econòmica 

-Regidoria 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves 

-PLJ 
-PCJ 
-Aportació 
ajuntament 

G F M A M J J A S O N D 
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2.Salut juvenil 

 

Objectiu estratègic 
SALUT JUVENIL  
Promoure una vida saludable en les persones joves. 
Prevenció de conductes de risc en joves. 

 

Objectiu operatiu 
Eines per a la millora i consciència de la pròpia 
salut. 
Saber reconèixer el significat de la salut 
integral; física, psicològica, ambiental, social, 
cultural, familiar, etc. 
Obtenir un criteri per identificar la qualitat de la 
pròpia salut. 

Avaluació 
Qüestionaris, nombre de demandes en els municipis de 
tallers. Nombre d’accions sobre salut en els municipis 
inclosos en els PLJ. 
Comprensió i aplicació dels conceptes treballats. 

Descripció tècnica i metodologia 
En format taller dinàmic i participatiu. 

Agents implicats  
Regidories de joventut. 
Tècniques de joventut comarcal i municipals 
GEM  
Psicòloga del consell comarcal. 
Taula de Salut Mental del Pla d’Urgell 
CAP Mollerussa 

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

TALLERS PREVENCIÓ DE 
CONDUCTES DE RISC 

Intervenció 
pedagògica per 
millorar els criteris 
en presa de 
decisions i 
d’accions amb 
l’objectiu de reduir 
danys. 
Tallers: IE, eines 
personals pel món 
digital, consum, 
salut, estructures 
de gènere, etc. 
 

Joves de la comarca 
entre 12 i 18 anys 

Humans Econòmica 

-Regidoria 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves 
-CAP Mollerussa 

-PLJ 
-PCJ 
-Aportació 
ajuntament 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

XERRADES SOBRE SALUT 
INTEGRAL JOVE 

Informació sobre 
temes cabdals 
durant la transició 
juvenil com; els 
trastorns 
alimentaris, 
consum de 
drogues, ecologia, 
gestió emocional, 
associacionisme, 
habitatge, gènere, 
etc. 
 
 

Joves entre 12 i 35 
anys 

Humans Econòmica 

-Regidoria 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves i entitats. 
-CAP Mollerussa 

-PLJ 
-PCJ 
-Aportació 
ajuntament 

G F M A M J J A S O N D 
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PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

SERVEI GEM 
(Gestió emocional) 
 

Assessorament i 
acompanyament 
individual en 
gestió emocional 
per a joves  
 

Joves entre 12 i 35 
anys 

Humans Econòmica 

-Referent de 
joventut (SCJ) 

PCJ 
 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 

PRINCIPALS 
RECURSOS 

ACCIÓ CONJUNTA CONTRA 
L’ASSETJAMENT ENTRE 
IGUALS A L’ESCOLA I 
CENTRES JUVENILS. 
Estudi i intervenció 
(Resultats de la 1ª fase coma 
document annexat) 
 

1ª i 2ª fase de la 
detecció de 
conductes 
agressives entre 
iguals dins l’entorn 
acadèmic de 
secundària al Pla 
d’Urgell. 
 

Joves entre 12 i 20 
anys 

Humans Econòmica 

-Referent de 
joventut (SCJ) 
-Instituts de 
secundària 

PCJ 
 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

SERVEI PSICOLOGIA PER 
CONSUM DE DROGUES 

 
Atenció a joves 
amb problemes de 
consum de tòxics. 
 

Joves de la comarca 
entre 12 i 35 anys 

Humans Econòmica 

-Psicòloga 
-Tècniques de 
joventut 
comarcals 

-Contracte 
programa 
-PCJ 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

CAMPANYA DE 
SENSIBILITZACIÓ SOBRE 
SALUT MENTAL I SUÏCIDI 
JUVENIL 

Campanya 
participativa per 
trencar els 
estigmes de la 
salut mental en 
joves 
 
Xerrades i tallers 
 

Joves de la comarca 
entre 12 i 35 anys 

Humans Econòmica 

-GEM 
-Associacions 
juvenils 
-Comissions 
joves 
-Tècniques de 
joventut 
comarcals 
-Taula de salut 
mental del Pla 
d’Urgell 

-Contracte 
programa 
-PCJ 
 

G F M A M J J A S O N D 
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3.Valors i cohesió social 

Objectiu estratègic 
VALORS I COHESIÓ SOCIAL 
Avançar cap a l’autonomia, el desenvolupament personal i la participació en allò col·lectiu de les persones 
joves 

 

Objectiu operatiu 
Fomentar l’ús d’eines per a la gestió de la vida. 
Trencar estereotips i barreres psicològiques. 
 

Avaluació 
Participació i demanda de tallers des dels grups juvenils. 

Descripció tècnica i metodologia 
 Format taller dinàmic i participatiu. És itinerant 
als mateixos municipis. 

Agents implicats 
Tècniques de joventut comarcals, municipals i regidories. 
Agents juvenils del territori. 
Espais joves. 

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

SKATE AMB VALORS  
Hi participen 10 municipis de la 
comarca on tenen els 
equipaments per implementar 
l’acció. 
L’acció és comarcal i la 
participació és oberta a totes les 
persones joves del Pla d’Urgell. 

La pràctica de 
l’skate i la filosofia 
rider des d’un punt 
de vista de la 
cohesió social, 
feminista i de 
companyonia. 
 
 

Joves entre 12 i 18 
anys 

Humans Econòmica 

-Tècniques de 
joventut 
comarcals 
-Regidoria de 
joventut. 
-Tècniques de 
Skatia. 

-PLJ 
-PCJ 
-Aportació 
ajuntament 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

“SURT DE LA COVA” 
Projecte que engloba diverses 
accions juvenils amb l’objectiu de 
donar eines. 

Tallers i xerrades 
sobre valors, eines 
personals 
itinerants 
comarcals durant 
els mesos de 
tardor i hivern. 
 
 

Joves entre 12 i 35 
anys. 

Humans Econòmica 

-Regidoria 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves Emtitats. 

PCJ 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

“JOVENTOOD TRUCK” 
Projecte que engloba diverses 
accions juvenils amb l’objectiu de 
donar eines. 

Tallers sobre 
valors, eines 
personals 
itinerants durant 
els mesos de 
primavera i estiu. 
 
 
 

Joves entre 12 i 35 
anys. 

Humans Econòmica 

Regidoria 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves Emtitats. 

PCJ 

G F M A M J J A S O N D 
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4.Informació juvenil 

Objectiu estratègic  
INFORMACIÓ JUVENIL 
Facilitar dades i informació específica sobre recursos, ajudes, opcions acadèmiques i laborals a les persones 
joves que els orienti d’una forma realista i verídica. 

 

Objectiu operatiu 
Fer arribar a la població juvenil totes les 
informacions que els puguin ser útils durant la 
transició cap a la vida adulta. 
 

Avaluació 
La quantitat de feedbacks i respostes a l’existència de 
recursos i informacions específiques. 

Descripció tècnica i metodologia 
Informació directa en grup o bé individual. 
Taules informatives itinerants. 
A través de les XXSS del SCJ, OJ i altres espais 
juvenils. 

Agents implicats 
Servei Comarcal de Joventut, referents comarcals i 
municipals, centres educatius, associacions, etc. 

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

TAULES D’INFORMACIÓ 
JUVENIL 

 
Projecte itinerant 
per centres 
educatius i 
municipis de la 
comarca. 
 

Joves entre 12 i 35 
anys. 

Humans Econòmica 

Tècniques 
comarcals de 
joventut 
 
 

PCJ 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

XERRADES INFORMATIVES Xerrades itinerants  
a l’alumnat, 
associacions, 
entitats i famílies 
sobre el servei 
comarcal de 
joventut 
 
 

Joves entre 12 i 35 
anys. 

Humans Econòmica 

Tècniques 
comarcals de 
joventut 
 
 

PCJ 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

Xarxes socials 
IG 
Twitter 

Mitjà per 
transmetre els 
projectes i accions 
del Servei 
Comarcal de 
Joventut del Pla 
d’Urgell i de la DGJ 
 
 

Joves entre 12 i 35 
anys. 

Humans Econòmica 

Tècniques de 
joventut 
comarcals 

PCJ 

G F M A M J J A S O N D 
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5.Feminisme i cultura juvenil  
 

Objectiu estratègic 
 FEMINISME I CULTURA AL TERRITORI  
Treballar i aprendre sobre feminisme i el sistema patriarcal. 
Universalitzar la cultura entre la població juvenil: treballar perquè l’oferta cultural respongui als objectius 
educatius i socialment de cohesió 

 

Objectiu operatiu 
Conèixer els conceptes de la cultura patriarcal. 
Crear accions culturals on travessi el feminisme. 
Visualitzar els desequilibris a través de la 
cultura. 
Saber identificar accions feministes de qualitat. 
Conscienciar a la població juvenil sobre les 
estructures patriarcals i com incideixen en tots 
els àmbits en els quals participen 
 
 

Avaluació 
Nombre d’accions a la comarca construïdes considerant 
aquest criteri. 
Participació juvenil durant la creació i després com a 
consumidors. 
Recull qualitatiu. Opinió joves sobre la qualitat i interès de 
l’acció. 
 
 

Descripció tècnica i metodologia 
Tallers sobre patriarcat i violència sexista. 
Taules de participació per determinar aquests 
criteris 
Creació d’un segell de qualitat d’accions 
feministes a la comarca. 
Creació d’una ruta feminista amb interès 
cultural i turístic al territori. 

Agents implicats 
15 municipis de la comarca. 
Viladona. 
Turisme del Pla d’Urgell. 
Diputació de Lleida. 
Instituts de la comarca. 
Associacions juvenils i comissions joves. 
Grups informals de joves. 

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

RUTA LILA Mapa interactiu 
per ubicar accions 
feministes a la 
comarca. 
Accions feministes 
turístiques 
interconnectades 
per a joves. 
 

Joves entre 12 i 35 
anys 

Humans Econòmica 

-Regidoria de 
joventut i cultura 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves Emtitats. 

-PLJ de 15 
municipis de la 
comarca. 
-Viladona 
-Turisme del Pla 
d’Urgell 
-Diputació de 
Lleida 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

DOCUMENTAL DONES 
RURALS D’IVARS D’URGELL I 
VALLVERD D’URGELL 

Documental 
intergeneracional 
sobre dones i 
noies d’una zona 
rural del Pla 
d’Urgell on 
s’expliquen les 
seves vivències 
dins el marc i 

Joves entre 12 i 35 
anys 

Humans Econòmica 

Regidoria de 
joventut 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Futsal femení 
Ivars d’Urgell 
-Grups informals 
de joves 

PLJ 
ICD 
Pacto de Estado 
per eradicar la 
violència 
masclista. 
PCJ 
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context d’un 
municipi on va 
residir la Maria 
Mercè Marçal. 
 

-Comissions 
joves Emtitats. 
G F M A M J J A S O N D 

  

 
PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 

PRINCIPALS 
RECURSOS 

PUNTS LILA 
 
 

Taules 
informatives sobre 
la violència 
patriarcal als 
municipis durant 
esdeveniments 
culturals i socials 
als municipis. 
 

Joves entre 12 i 35 
anys 

Humans Econòmica 

Regidoria de 
joventut i cultura 
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves Emtitats. 

15 municipis de la 
comarca. 
Viladona 
Turisme del Pla 
d’Urgell 
Diputació de Lleida 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

“LLIURE DE SEXISMES” Campanya de 
sensibilització 
participativa on 
són els mateixos 
joves els que 
formen part de la 
mateixa 
campanya. 
 
 

-Joves entre 12 i 35 
anys 
 

Humans Econòmica 

-Regidoria de 
joventut  
-Tècniques de 
joventut comarcal 
-Associacions 
juvenils 
-Grups informals 
de joves 
-Comissions 
joves Emtitats. 

-PCJ 
-PLJ 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 
 

6.Formació i ocupació 

Objectiu estratègic 
FORMACIÓ I OCUPACIÓ  
Aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa de les persones joves. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral 
de les persones joves 

 

Objectiu operatiu 
Optimitzar els nivells formatius i facilitar 
l’entrada al món laboral. 

Avaluació 
Nombre de participants 
Retorn sobre la qualitat de les formacions 

Descripció tècnica i metodologia 
Formació reglada per optimitzar coneixements 
i CV. 
Formació itinerant per aproximar-ho als joves 
dels municipis. 
 

Agents implicats 
Tècniques comarcals de joventut.  
Referent d’Ocupació juvenil. 
OJ Pla d’Urgell 

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

ACCIONS FORMATIVES Oferta de 
formacions que 

Joves entre 16 i 35 
anys de la comarca. 

Humans Econòmica 

  
G F M A M J J A S O N D 
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facilitin l’entrada al 
món laboral 
 
 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

SERVEI OCUPACIÓ JUVENIL  
Acompanyament 
en temes 
educatius i 
laborals. 
 

Joves entre 16 i 35 
anys 

Humans Econòmica 

Tècnic d’ocupació 
juvenil 
Promoció 
econòmica 

SOC 
 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

PROJECTE ODISSEU Jornades 
d’exposició 
d’experiències 
empresarials del 
territori 
gestionades per 
joves. 
 

Joves entre 16 i 35 
anys. 

Humans Econòmica 

-Tècniques 
comarcals de 
joventut. 
-Promoció 
econòmica. 
-Leader Ponent. 

-Leader Ponent 
-Projecte Odisseu 
 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
 
 

PROJECTES/ACCIONS DESCRIPCIÓ DESTINATARIS 
PRINCIPALS 

RECURSOS 

PROJECTE COOPERATIU 
Col·laboració amb Ponent 
Coopera pel foment d’empreses 
amb valor social i enriquir 
territoris. 
  

Participació amb 
projectes de 
l’entitat pel Pla 
d’Urgell.  
 

Joves a partir de 18 
anys. 

Humans Econòmica 

-Tècniques 
comarcals de 
joventut. 
-Promoció 
econòmica. 
-Leader Ponent. 

-Ponent Coopera 
-PCJ 
 

G F M A M J J A S O N D 

  

 
OBSERVACIONS 
Els programes, projectes i accions estan subjectes a una previsió de finançament que pot variar segons les 
anualitats. 

 
 
 
AGRAÏMENTS 

A totes les persones joves que han estat en els processos participatius comarcals, que han 

participat de les accions, que han estat presents i han cregut en la nostra feina. Gràcies a 

les regidories de joventut que han sabut entendre les nostres limitacions en quan a recursos 

i confiat en la nostra tasca tècnica. A l’àrea tècnica de la Coordinació territorial per 

l’acompanyament, als agents juvenils, associacions, serveis joves, altres departaments del 

consell, CAP de Mollerussa i els centres educatius de comarca. 

 
 
 
 
 
 



 

32 
 

PLA COMARCAL DE JOVENTUT  2022-2024 

 
DADES DE CONTACTE 

 

CONSELL COMARCAL DEL PLA D’URGELL SERVEI DE JOVENTUT 
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5 ANNEXES 

TAULES I ALTRES DADES 
1.Nombre d’habitants per municipis al Pla d’Urgell; 
 
Taula de dades nº4 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Municipi Habitants 

Barbens 943 

Bell-lloc d'Urgell 2.329 

Bellvís 2.258 

Castellnou de Seana 692 

Fondarella 781 

Golmés 1.855 

Ivars d'Urgell 1.553 

Linyola 2.724 

Miralcamp 1.366 

Mollerussa 14.545 

Palau d'Anglesola, el 2.205 

Poal, el 667 

Sidamon 755 

Torregrossa 2.157 

Vila-sana 761 

Vilanova de Bellpuig 1.178 

Font: Idescat 2021 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Barbens
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bell-lloc_d%27Urgell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bellv%C3%ADs
https://ca.wikipedia.org/wiki/Castellnou_de_Seana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fondarella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Golm%C3%A9s
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ivars_d%27Urgell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Linyola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Miralcamp
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mollerussa
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Palau_d%27Anglesola
https://ca.wikipedia.org/wiki/El_Poal
https://ca.wikipedia.org/wiki/Sidamon
https://ca.wikipedia.org/wiki/Torregrossa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vila-sana
https://ca.wikipedia.org/wiki/Vilanova_de_Bellpuig
http://www.idescat.cat/pub/?id=pmh
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2.Dades per edats de la població juvenil al Pla d’Urgell: 
 
Taula de dades nº 5 
 

Població a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennalPla d'Urgell. 2020  
Homes Dones Total 

De 0 a 4 anys 826 804 1.630 
De 5 a 9 anys 1.046 1.062 2.108 

De 10 a 14 anys 1.090 1.022 2.112 
De 15 a 19 anys 1.010 870 1.880 
De 20 a 24 anys 992 895 1.887 
De 25 a 29 anys 985 861 1.846 
De 30 a 34 anys 1.105 1.026 2.131 
De 35 a 39 anys 1.375 1.191 2.566 
De 40 a 44 anys 1.720 1.454 3.174 
De 45 a 49 anys 1.650 1.316 2.966 
De 50 a 54 anys 1.550 1.292 2.842 
De 55 a 59 anys 1.285 1.193 2.478 
De 60 a 64 anys 1.056 979 2.035 
De 65 a 69 anys 878 880 1.758 
De 70 a 74 anys 736 812 1.548 
De 75 a 79 anys 582 737 1.319 
De 80 a 84 anys 413 580 993 
De 85 a 89 anys 341 586 927 
De 90 a 94 anys 136 266 402 
De 95 a 99 anys 37 83 120 
100 anys o més 3 12 15 

Total 18.816 17.921 36.737 
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE. 

 
 
 
 
3.Dades per edats i sexe de la població al Pla d’Urgell: 
 
Taula de dades nº 6 
 
 

Població a 1 de gener. Per sexe i edat en grans grupsPla d'Urgell  
Homes Dones Total  

De 0 a 
14 

anys 

De 15 a 
64 

anys 

65 
anys 

o més 

De 0 a 
14 

anys 

De 15 a 
64 

anys 

65 
anys 

o més 

De 0 a 
14 

anys 

De 15 a 
64 

anys 

65 
anys 

o més 

2020 2.962 12.728 3.126 2.888 11.077 3.956 5.850 23.805 7.082 
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.  

 
 
 
4. Síntesi dades “Assetjament sexual dins centres de secundària i espais joves del Pla 
d’Urgell” 
Exposem un breu resum de la totalitat de la fase 1 en quan a dades generals, algunes de les 
preguntes i percentatges. 
 
Participació 
Han participat 110 joves de la comarca entre els 12 i 20 anys; 77% noies i 23% nois. 
Territori 
Han respost joves de tots el municipis del Pla d’Urgell 
 
Qüestions 
A la preguntes: 
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1.Si han patit agressions verbals o físiques d’altres alumnes al centre:  
 
 
2.Quin tipus d’agressió havien rebut? 
 
Les agressions verbals més habituals; insults, 
coaccions i burles en directe o digital (41%) i físiques 
o ambientals (30%) amb puntades de peu, 
empentes, robatoris, etc. 
La majoria dins del centre educatiu en un 78% i en 
un 33% en espais juvenils i 11% dins el món digital. 
 

 
3.Si havien explicat les agressions a alguna persona: Majoritàriament ho han explicat a la 
família en un 60%,. Després a les amistats i seguidament al professorat en un 39%. Un 16% 
no ho han explicat a ningú. 
 

 
4.A la pregunta si havien vist agressions a altres 
companys: 
El 36% diu haver-hi intervingut. 
 
Tant si ho han vist o patit i no ho han explicat ha 
estat perquè por en un 19% i en un 27% perquè no 
sabien exactament què fer. Per tant veiem que 
manquen eines en forma de protocol també. 
 
 

 
 
 
 
Referències: 
 
 
Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat, Subdirecció General d’addiccions, VIH, Infeccions de 

Transmissió Sexual i hepatitis víriques. La Clara.info. (2023). DROGUES - La Clara https://laclara.info/drogues/ 

Agència de Salut Pública de Catalunya de la Generalitat, Subdirecció General de drogodependències. El Pep.info 

(2023). El Pep - El Pep https://www.elpep.info/ 

Aparici, A. (2019).Ruralitat. El despoblament rural, una qüestió de joventut. El Temps. 

https://www.eltemps.cat/article/7571/el-despoblament-rural-una-questio-de-joventut 

Departament de Benestar social i família. Direcció General de Joventut.(2020) El Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya (PNJCat) 2020. 48d77ada-996f-4f21-977a-94a1b01f63cc (diba.cat) 

Farràs, L. Les joves pateixen més violència masclista que les dones grans. 21 de desembre 2021. UOC 
https://www.uoc.edu/portal/ca/news/actualitat/2021/351-violencia-masclista-catalunya.html 
 

Generalitat de Catalunya. (2023) Jove.Cat. Temàtiques de salut juvenil. https://jovecat.gencat.cat/ca/temes/salut 
 
Generalitat de Catalunya. Departament de drets socials. Sistema d'Indicadors de Catalunya. 
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