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1. PRESENTACIÓ 

 

1.1.  Introducció 

El Pla Comarcal de Joventut 2021-25, és el document que regirà les polítiques 

comarcals de joventut en els propers quatre anys, sent fruït de la coordinació tècnica 

entre el servei comarcal de Joventut del Consell Comarcal, les diferents regidories de 

Joventut de la comarca, la figura política com és el Conseller de Joventut i per últim, 

però no menys important, són els protagonistes d’aquesta història, els i les joves del 

nostre territori. Aquest pla ofereix al jovent de l’Urgell acompanyament i reforç en les 

seves trajectòries vitals al llarg d’aquesta etapa, comprenen la franja d’edat entre 12 i 

35 anys, ajustant així les polítiques de joventut a la realitat d’aquestes persones. 

Quan parlem de polítiques de joventut, ens referim a les eines que tenim les 

administracions locals per oferir a la joventut del nostre territori, les oportunitats per 

desenvolupar les seves vides amb garanties i amb tots les èxits possibles, però el més 

important es que puguin viure una joventut plena, la qual els permeti gaudir de tots i 

cadascun dels moments que marquen aquesta etapa. Com ja hem comentat 

anteriorment el nostre objectiu principal és acompanyar i oferir les eines les que 

reverteixin les mancances que tenim actualment en la societat. 

Tot i els objectius marcats pels propers anys, el què pretén aquest pla és ser dinàmic i 

modificable segons les necessitats que es vagin detectant al llarg dels anys, convertint 

aquest pla, en una eina de treball útil per arribar aconseguir una joventut feliç i amb 

totes les necessitats cobertes.  Pel nostre servei de joventut, el Pla Comarcal és un 

document viu, que va es va adaptant als canvis, a les transicions, a les demandes i 

necessitats dels joves de cada moment, ja que així és la manera que sempre el objectiu 

principal sigui el benestar dels i les joves de la comarca de l’Urgell. 

Per aquest Pla Comarcal de Joventut hem volgut posar el focus en les principals àries 

que afecten als joves i en especial aquelles que arran del COVID-19 hagin pogut quedar 

encara més afectades. 
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1.2. Presentació del Conseller Comarcal de Joventut del Pla Comarcal de l’Urgell. 

L’etapa de la joventut és una de les més significatives de la vida. Un moment de 

transició entre la voluntat subrogada dels menors en l’adultocràcia, i l’emancipació en 

la qual la desempara es cada vegada més creixent. 

En un moment històric on la societat necessita recosir les xarxes de suport i tornar a 

posar les cures en el centre de la vida, la joventut pateix aquesta carència de forma 

especialment accentuada. Les dades que revela, l’índex de suïcidi en persones joves, 

ens posa llums d’alarma a una realitat construïda a traves d’una organització social que 

mostra massa passivitat davant un fet tant transcendental. 

Però aquesta etapa conserva encara un dels valors més grans que sempre han 

atresorat, la capacitat transformadora que els atorga l’audàcia d’una nova mirada. 

Aquesta capacitat és el motor del nostre pla comarcal de joventut.  

Hem iniciat la redacció d’aquest pla a través de processos d’interlocució amb les joves 

de la comarca, per tal que aquest pla sigui una guia del servei comarcal de joventut, 

per atendre les necessitats del jovent de la comarca, i per tal de poder teixir la xarxa de 

suport mutu que les joves reclamen. Hem diferenciat sis eixos de treball (Salut, Treball 

i formació, Habitatge, Feminisme, Participació i Cohesió Territorial i Connexió i 

Transformació Digital ) que creiem indispensables d’abordar directament des de 

joventut en els proper quatre anys. A la vegada volem que el Pla sigui prou flexible 

com per donar cabuda  les necessitats sobrevingudes, sempre amb un mateix objectiu: 

que les joves de la comarca puguin viure plenament en qualsevol indret de l’Urgell.  En 

un context condicionat per dos fets crucials: la pandèmia i el canvi de paradigma en les 

formes d’organització social, aquest pla ens ha de servir de punt de trobada entre 

totes aquelles que treballem per les joves de l’Urgell i, si s’escau, dels països catalans. 

Des d’aquest Pla Comarcal de Joventut reivindiquem la centralitat de les polítiques de 

joventut, al municipis, a la comarca i al país. Desmentim la idea que les joves son les 

ciutadanes del futur i les considerem ciutadanes del present, i amb aquesta 

reconsideració posem èmfasi en la necessitat de dotar les polítiques de joventut 

d’importància estructural de país, del nivell de l’educació o la salut. 

 

Sebastià Mata Molinero 

Conseller Comarcal d’Educació, Joventut, Habitatge i Repoblament 
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1.3. El consell comarcal de l’Urgell 

 

 

 

 

Els consells comarcals són administracions públiques de caràcter local creades a partir 

de l’aprovació per part del Parlament de Catalunya de la Llei 6/1987, de 4 d’abril, sobre 

l’organització comarcal de Catalunya. 

Les competències del Consell Comarcal de l’Urgell són les atribuïdes per les lleis del 

Parlament de Catalunya en els àmbits de serveis socials, sanitat, ensenyament, cultura, 

esports, salubritat pública, medi ambient, ordenació territorial i urbanisme. A més, té 

competències delegades per la Generalitat de Catalunya i els ajuntaments de la 

comarca. 

Actualment, el consell presenta la següent estructura en comissions: 

 
 

1.4. El servei comarcal de joventut 

Des  del Servei Comarcal de Joventut, es desenvolupen polítiques de joventut properes 

als reptes proposats pel Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020. Totes 

aquestes accions es caracteritzen per una manera de treballar mancomunada i 
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transversal, i compten amb el suport dels diferents ajuntaments i del conjunt 

d’institucions de Catalunya, professionals i d’altres agents que interactuen amb aquest 

col·lectiu de joves a la comarca i sempre amb la col·laboració de la Direcció General de 

Joventut. L’objectiu comú de tots aquests és el desenvolupament de polítiques de 

joventut realistes, eficients i eficaces a la comarca.  

 

Lògicament, també es pretén aportar coherència i proximitat en el treball en joves, i 

coordinar les accions que s’hi dirigeixen per tal d’afavorir unes condicions idònies que 

permetin la participació activa de les persones joves i, alhora, el seu desenvolupament 

personal i autònom.  

 

En aquest sentit, com a membres de la xarxa catalana d’informació juvenil, orientem i 

assessorem sobre tot allò que pugui interessar als joves com ara formació i educació, 

treball, habitatge, salut, participació ciutadana, cultural, lleure, esports, lleure, turisme 

i d’altres. També, es dissenyen unes polítiques de Joventut integrals i transversals tant 

a nivell comarcal i local.  

 

Per tot això, el Servei Comarcal de Joventut (SCJ) del Consell Comarcal té per objectiu 

dotar de recursos i eines a la població jove perquè puguin teixir el seu camí cap a 

l’emancipació, a través del Pla Comarcal de Joventut i dels Plans Locals deJoventut. 

A nivell d’Oficina Jove de l’Urgell, actualment l’equip tècnic que forma part a la nostra 

comarca és el següent: 
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2. METODOLOGIA 

 

2.1. Marc teòric i normatiu 

A Catalunya  existeixen tres documents que marquen la ruta del què han de ser i com 

s’han de desplegar les polítiques de joventut. Aquests tres són la Llei 33/2010 de 

Polítiques de Joventut de Catalunya, el Pla Nacional de Catalunya 2010 – 2020 (PNJ 

Cat) i el Pla d’Actuació de Joventut 2021-COVID. 

La planificació estratègica de les polítiques de joventut comarcals, pren forma amb el 

Pla Comarcal de Joventut (PCJ). Aquesta planificació és l’estratègia de definició de les 

polítiques que permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les 

necessitats i els recursos disponibles. Els PCJ permeten conèixer la realitat sobre la 

qual es vol intervenir,decidir a partir del coneixement i dirigir d’acord amb les 

decisions preses en aquest procés. 

L’elaboració del PCJ es caracteritza per ser un procés dinàmic i estratègic. Aquest 

procés és dinàmic definint-se per diferents fases: diagnosi, disseny, implementació i 

avaluació, incorporant també el pla d’actuació. I en relació a l’estratègia s’implica a 

tots els agents que intervenen en les polítiques de joventut en cadascuna de les fases. 

El Pla d’Actuació Territorial de Joventut (PATJ 2020) es proposa el repte de millorar les 

polítiques de joventut que es despleguen en els municipis i les comarques amb el 

suport de la Direcció General de Joventut. En aquest repte s’incorporen dos objectes 

de treball molt rellevants per al projecte territorial: el Contracte Programa per al 

finançament en joventut de la Generalitat als ens locals i comarcals, com la definició 

del catàleg de serveis de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil.  

Tenint en compte el marc normatiu, trobem que l’article 14.1 de la llei 33/2010, de l’1 

d’octubre, de les polítiques de joventut de Catalunya, estableix les funcions dels 

Consells Comarcals en el desplegament de les polítiques de joventut: 

“Els ens locals supramunicipals han de vetllar perquè en els municipis de llur 

àmbit territorial es duguin a terme, amb nivells de qualitat homogenis, els 

serveis i les activitats complementàries en material de joventut dels 

ajuntaments. Amb aquesta finalitat, els ens locals supramunicipals poden 

elaborar i aprovar plans de joventut, amb la participació dels municipis de llur 

àmbit territorial.” 

I el Decret 90/2013, de 29 de gener, pel qual s’aprova el PNCJCat 2020, descriu el PCJ 

com l’eina del projecte al territori: 

“Un instrument dels consells comarcals que, en el marc del PNJCat, possibiliten exercir 

les funcions d’assistència i cooperació als municipis en matèria de joventut. Els PCJ 
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tenen la funció d’impulsar les polítiques locals de joventut, atenent les necessitats 

específiques dels municipis de cada comarca, creant xarxes de treball amb els 

ajuntaments i vetllant per l’aplicació d’unes polítiques locals de joventut de qualitat 

que contribueixin a l’assoliment dels objectius del PNJCat”. 

De manera que tal i com descriu la Direcció General de Joventut, el Pla Comarcal de 

Joventut és una eina de transformació al territori ja que ajuda a: 

 

 

 

 

Font: Orientacions per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut. DGJ. 2018. 

En tercer lloc, tenim el Pla d’Actuació de Joventut 2021-COVID, d’acord amb el que 

estableix el Pla nacional de joventut de Catalunya (PNJCat), és l’instrument que 

concreta les prioritats del Govern de la Generalitat de Catalunya en matèria de 

joventut i planteja les actuacions per desplegar a mitjà termini. Així doncs, recull els 

objectius i les mesures principals en matèria de Joventut que han de dur a terme tots 

els departaments de la Generalitat de Catalunya, és validat pel Consell Rector del 

PNJCat i l’aprova la Comissió Interdepartamental de Polítiques de Joventut. Aquest Pla 

d’actuació de Joventut 2021-COVID s’ha realitzat per les circumstàncies derivades de la 

COVID-19, ja que ha agreujat alguns dels aspectes que afecten a la situació de les 

persones joves i que ja són estructurals. La pandèmia i les mesures associades també 

han precipitat i fet visibles diversos canvis que ja s’estaven produint en la societat, 

alguns quals tenen una afectació especial entre les persones joves. És un pla de 

transició que permetrà fer front a les necessitats i situacions que afecten al col·lectiu 

jove fruit de la COVID-19. 

Concretament, aquest Pla d’Actuació de Joventut 2021-COVID pretén:  

 Donar resposta a les noves necessitats o a les situacions que afecten les 

persones joves derivades o agreujades per la COVID-19.  

 Establir mesures i accions concretes regides per uns principis rectors per 

donar una resposta de caràcter conjuntural.  

 Incorporar o aprofundir en els àmbits i les matèries que el PNJCat 2020 no 

havia abordat (sostenibilitat i canvi climàtic, enfocament de gènere i 

desigualtats, transformació digital dels serveis i programes, etc.).  

 Incorporar tots els agents (professionals de joventut, ens locals, entitats 

juvenils i joves) i fer-los partícips en l’elaboració del Pla d’actuació de 

joventut 2021-COVID. 
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2.2. Els principis rectors de les polítiques de Joventut del PNJCat 

Pel que fa als principis rectors delPNJCat, són aquells els quals han d’inspirar el disseny, 

la implementació i l’avaluació de les polítiques de joventut transversals i aquests 

contindran els valors que han d’arrelar totes les actuacions que es derivin del PNJCat i 

que siguin transformats en uns criteris que sigui necessari aplicar en desenvolupar les 

polítiques de joventut. Per tal que no es quedin només en un pla discursiu i tinguin una 

incidència observable sobre les polítiques de joventut, el PNJCat els sintetitza en 

quatre grans principis rectors que es detallen seguidament: 
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2.3. Criteris metodològics 

La metodologia utilitzada per l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut ha sigut a partir 

dels principis rectors del PNJCat 2020, aportant un Pla Comarcal que consta de dues 

parts ben diferenciades: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pel que fa a la diagnosi, s’ha utilitzat una metodologia de caràcter multi-estratègic, 

amb l’ús de fonts primàries i secundàries, com també la combinació de tècniques 

d’anàlisi quantitatiu i qualitatiu, però sempre tenint en compte que en les dades 

estadístiques actuals, difícilment es pot trobar tots els factors rellevants per l’anàlisi de 

la realitat juvenil. 

Pel que fa a les tècniques d’aproximació i anàlisi emprades, s’ha tingut en compte la 

gran homogeneïtat de persones joves que trobem a l’actualitat, fruit de la gran 

diversitat de trajectòries de joventut i a la vegada, les nombroses dificultats per exercir 

la plena ciutadania de la vida adulta. 

El novembre de l’any 2019 s’inicià el procés d’elaboració de la diagnosi amb el jovent 

de la comarca, a través d’una enquesta que finalitza el juny del 2020. Posteriorment 

s’han realitzat reunions de discussió amb els joves. El document que teniu a les mans 

recull el resultat de la feina realitzada durant tot aquest període de temps, un procés 

d’anàlisi, reflexió i debat per generar coneixement compartit sobre la realitat juvenil 

de la comarca. 
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Una bona diagnosi de la realitat és un element bàsic per tal de dissenyar plans i 

polítiques públiques de Joventut que donin resposta als reptes i a les problemàtiques 

socials, eficients i eficaces. 

Un dels elements destacables és la participació dels diferents agents del municipi que 

han aportat informació, les seves visions, opinions i reflexions en el procés: el personal 

tècnic de l’àrea de joventut del CCU, representants polítics, consellers i joves de 

diferents perfils i municipis de la comarca. 

El projecte, s’engega amb el procés de la voluntat que neix de generar dinàmiques de 

relació i participació que permetin arribar a nous joves, per, a més de conèixer la seva 

percepció i realitat del jovent, fer difusió de la tasca realitzada i posterior aplicació. 

A partir de les conclusions de la diagnosi inicial i amb el plantejament dels principals 

reptes i problemàtiques que afronten els joves de la comarca, s’han plantejat fites i 

línies estratègiques d’actuació conseqüents, que es complementen i concreten en la 

programació específica i l’assignació pressupostària corresponent per l’Àrea de 

Joventut. 

 

3. DIAGNOSI I PLANTEJAMENT ESTRATÈGIC 

La fase de diagnosi és aquella que ens permet detectar el problema o situació a la que 

haurem de donar resposta amb la nostra acció, el punt de partida per definir quins 

seran els nostres objectius. 
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3.1. Plantejament de la diagnosi 

L’objectiu de la diagnosi és orientar el disseny del PCJ (tant des del punt de vista 

programàtic com organitzatiu), aquesta ha de permetre tenir un coneixement clar de 

quina és la situació de les persones joves de la nostra comarca i de les polítiques de 

joventut que s’hi desenvolupen, a les quals cal donar resposta des de la intervenció. 

Per tant, és una de les parts més importants del PCJ, ja que aquest aporta informació 

sobre el punt de partida i és sobre la que es fonamenta tot el treball de propostes 

d’acció del PCJ. El seu objectiu és conèixer la realitat juvenil i de les polítiques de 

joventut de la comarca a les que cal donar resposta mitjançant la intervenció del 

Consell Comarcal en polítiques de joventut. 

Aquesta fase consisteix en consensuar quins seran els aspectes clau a analitzar en 

profunditat pel desenvolupament de l’elaboració del PCJ, focalitzant en aquells àmbits 

de les polítiques de joventut que es considerin determinants conjunturalment per: 

priorització política, necessitat tècnica, realitat juvenil, conjuntura social, conjuntura 

comarcal i d’altres. Ens ha permès l’elaboració d’un PCJ realista que doni resposta 

d’una manera eficient a les necessitats tenint en comte els recursos disponibles. 

El treball comarcal en matèria de joventut es realitza amb els següents agents claus: 

 

Per tal d’obtenir una visió global de la realitat de les persones joves de l’Urgell i de les 

polítiques impulsades pel Servei Comarcal de Joventut, hem comptat amb els 

coneixements i l’experiència de l’actual equip del Servei Comarcal de Joventut i de les 

tècniques de joventut que treballen en els diferents municipis de la comarca. Com 

també amb la participació del jovent de l’Urgell, peça clau i més important en el nostre 

PLC, concretament, s’han dut a terme diverses sessions de treball amb cada un 

d’aquests grups de professionals i joves d’entre 12 i 35anysper tal d’identificar els 
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punts forts i els punts febles de les polítiques de joventut que es duen a terme tant des 

de l’àmbit local com comarcal i que hi podem fer al respecte. D’aquesta manera hem 

construït des del consens i des del treball col·laboratiu les prioritats de les polítiques 

de joventut a la comarca per tal d’aconseguir un enfocament integral, ja que sense la 

veu dels nostres joves res tindria sentit.  

Primerament, cal conèixer la situació de partida dels i les joves, com també les 

polítiques que els afecten amb l’objectiu principal de planificar les polítiques de 

joventut comarcals que es duran a terme durant la vigència del Pla Comarcal 2021-25. 

Seguidament, s’han valorat quins seran els àmbits prioritaris que es treballaran, 

adequant la realitat juvenil sobre el que volem treballar i  alhora orientar totes les 

actuacions per poder respondre a les necessitats i projectes de la població juvenil de 

l’Urgell.  

Les fases de la diagnosi son les que es mostren el gràfic següent: 
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3.2. Anàlisi de les polítiques locals de joventut 

 

3.2.1. Població comarcal i juvenil de l’urgell 

La comarca de l’Urgell, està situada a l’interior de la Plana de Lleida i al mig de les 

terres de Ponent, a l’anomenada Depressió Central Catalana i a una altitud mitjana de 

350 metres. Podem considerar l’Urgell com una zona de transició entre l’altiplà de la 

Segarra i la zona del Pla d’Urgell, gairebé un 90% de la superfície comarcal és terra 

conreada, de la qual tres quartes parts són de secà.  

Comprèn 20 municipis, 3 entitats municipals descentralitzades i 20 pobles agregats, els 

quals els nombrem a continuació: 

 

 

 

Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, 

Castellserà, Ciutadilla, Guimerà, La Fuliola, Maldà, 

Nalec, Els Omells de Na Gaia, Ossó de Sió, 

Preixana, Puigverd d’Agramunt, Sant Martí de 

Maldà, Tàrrega, Tornabous, Vallbona de les 

Monges, Verdú, Vilagrassa,                                               

EMD El Talladell, EMD Rocallaura i EMD Seana. 

 

 

 

 

 

La població total de la comarca de l’Urgell és de  37.116  habitants (dades padró 2020), 

de forma desglossada podem dir que hi ha  18.380 dones i 18.736 homes. 

Per d’altra banda, la representació jove de la comarca és de 9.654  joves d’entre 12 i 35 

anys, que representa un 26% de la població total de la comarca. 
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3.2.2. Enquesta “Coneixem els joves de la comarca 2019-20” 

A continuació ens centrarem  a analitzar les dades extretes de l’enquesta de l’enquesta 

“coneixem els joves de la comarca” realitzada per SALUT EN XARXA  (Consell Comarcal 

de l'Urgell, CAP Tàrrega, Pla d'Entorn i Ajuntament de Tàrrega) l’any 2020, les quals 

estaran dividides dels següents punts: dades sociodemogràfiques, educatives, laborals, 

d’habitatge, de salut, de sexualitat, participatives i mediambientals.  

Cal anomenar que no son dades significatives pel que fa al número de respostes, ja que 

han contestat l’enquesta 83 persones, per tant a nivell quantitatiu necessitaríem una 

mostra més representativa, però a nivell qualitatiu si que són dades importants perquè 

han contestat joves de diferents municipis de la comarca i vinculats a entitats i 

associacions, per tant si que podem tenir en compte aquests resultats per tenir una 

visió general de certes fites importants en la vida de les persones joves de l’Urgell. 

Aquesta enquesta la volem tornar a passar per veure dades post covid-19 i poder 

valorar els canvis que han pogut patir els joves arran d’aquesta pandèmia. 

 DADES SOCIODEMOGRÀFIQUES 

Referent al gènere del jovent de la comarca que ha participat observem que 

principalment han respòs aquelles persones que s’identifiquen com a dones amb un 

66% i la resta de les respostes s’agrupen amb les persones que s’identifiquen com a 

homes amb un 34% de les respostes. D’aquesta manera destaquem que no s’identifica 

ningú fora del binarisme.  

 

La franja d’edat que acumula més respostes és aquella que va dels 21 fins als 25 anys 

amb un total de 976, més de la meitat d’aquestes són dones fet que s’anirà repetint 

durant el conjunt de l’anàlisi ja que hi ha diferència com hem observat en el gràfic 

anterior. Cal destacar també que les úniques respostes que es comptabilitzen en la 

franja de 31 o més anys són per part d’homes, i sumen un total de 33 respostes. 

La gran majoria de les persones enquestes són de procedència catalana amb un total 

de 79 persones, mentre que el segueixen aquelles persones que provenen de la resta 

d’Espanya amb 2 respostes, 1 persona respon fora de la Unió Europea i per últim 

66% 

34% 

Gènere 

Dona
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1dintre de la Unió Europea, el que ens diu que no es reflecteix molta diversitat dintre 

de les persones enquestades en termes de procedència.  

El jovent que més a participat en l’enquesta són per ordre els que van néixer al 

municipi de Tàrrega, Maldà i Sant Martí de Maldà, mentre aquells que menys 

representaci tenen, per ordre són La Fuliola, Vallbona de les Monges i Belianes.  

 

Quan preguntem sobre la residència actual al municipi veiem que sorgeixen 

diferències en relació a l’anterior pregunta. Sí que la que té més respostes és Tàrrega 

però la segueixen persones que viuen fora de la comarca com a segona resposta més 

votada, el que ens mostra és que hi ha una tendència entre el jovent de la comarca de 

sortir fora d’aquesta durant la joventut segurament vinculada en la mobilitat per raons 

d’estudis.  

 

Cal destacar que la majoria de resultats ens acosten a la idea de que de moment no 

tenen intenció de canviar de municipi i la segueix la idea basada en la mobilitat 

d’aquell municipi. Per tant extraiem que les persones enquestades no tenen intenció 

de canviar de residència pel que es refereix al municipi on resideixen actualment.  

0

10

20

A quin municipi vas néixer de la comarca?  

Agramunt Anglesola Belianes

Bellpuig Castellserà El Talladell

La Fuliola Maldà Sant Martí de Maldà

Tàrrega Vallbona de les Monges Verdú

0

20

Actualment en quin municipi resideixes? 

Agramunt Anglesola Belianes
Bellpuig Castellserà La Fuliola
Maldà Sant Martí de Riucorb Tàrrega
Vallbona de les Monges Verdú Fora de la comarca



 
19 Pla Comarcal de Joventut de l’Urgell 2021-2025 

 

 

 

 ÀMBIT EDUCATIU  

A la pregunta formulada sobre si es segueix estudiant actualment el 65% de les 

persones enquestades contesten positivament mentre que el 35% ho fa de forma 

negativa, així deduïm que la gran majoria de la població jove de la comarca de l’Urgell 

considera prioritari el nivell d’estudis i aposta per aquests. 

 

Al nivell d’estudis on hi trobem una concentració de respostes més abundant és en els 

estudis universitaris amb un total de 39, fet que no ens sorprèn ja que la franja d’edat 

amb més representació és dels 21 als 25 anys. Després d’aquests el segueixen ESO 

amb 13 respostes. Per altra banda aquelles amb menys respostes representen al 

programa de noves oportunitats amb 2 i al PFI amb també 2 respostes.  
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Nivell d’estudis 

ESO 13 

Batxillerat 6 

CFGM 7 

CFGS 6 

Estudis universitaris 39 

Programa noves oportunitats 2 

PFI 2 

Altres 3 

 

L’Institut on més persones enquestades han estudiat és a l’IES Pedrolo seguit de l’IES 

Costafreda que són els que estan situats a la capital de la comarca, a Tàrrega. L’Institut 

que menys representació d’estudiants obté és l’Escola d’Art Superior i Disseny Ondara 

que també està situat a Tàrrega, aquest el segueix l’IES Vedruna situat a Tàrrega. 

 

A les persones enquestades que han deixat els estudis en l’actualitat se’ls pregunta si 

voldrien tornar a estudiar en algun moment i el 86% aposta per tornar a emprendre els 

estudis, fet molt valorable ja que es desprèn un ideal de que el nivell d’estudis assolit 

és important a l’hora de construir les seves vides.  
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Quan preguntem al jovent si coneixen els recursos de que disposa la comarca sobre 

orientació formativa/laboral el 61% ens diu que no té coneixement sobre aquests 

mentre que el 39% sí que en té. Aquestes dades ens aporten la idea que hi ha alguna 

mancança en la difusió d’aquest recurs el qual creiem que seria de gran conveniència 

donar-li més valor. 

 

 TREBALL 

En la Situació laboral actual es produeixen diferències entre les dones i els homes, 

coincidim en que on hi ha més respostes és en el Sí, tot i que en el cas de les dones es 

produeix un empat en l’esporàdicament sent la segona més contestada, mentre que 

per als homes seria no. Per tant comparativament les dones són més actives en el 

mercat laboral però predomina la incertesa en la durada.  

Treballes actualment?  Dona Home Total  

Esporàdicament 20 6 26 

No 15 8 23 

Sí 20 14 34 

Total general 55 28 83 

 

El coneixement de l’existència tècnica de la figura del referent d’ocupació juvenil no és 

elevat, es situa en el 53% de les enquestades, la qual cosa ens diu s’ha d’apostar per 

donar a conèixer aquesta figura ja que és de gran utilitat per a incentivar la inserció 

laboral de les persones joves.   
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 HABITATGE 

Dintre del l’àmbit de l’habitatge plantegem dues qüestions si les persones joves viuen 

de lloguer o en canvi en una propietat, i si estan emancipades.  

Referent a la primera qüestió es situen a un habitatge de propietat amb 50 respostes 

acumulades, mentre que a l’habitatge de lloguer s’acumulen 28 respostes. Destaquem 

que s’ha inclòs a l’enquesta altres formes d’habitatge i aquí ho localitzem 5 respostes.  

 

Quan parlem d’emancipació, el percentatge més alt el localitzem en aquella població 

jove que no està emancipada sinó que viu amb la seva família el que ho podem 

relacionar amb el fet que en la pregunta anterior la majoria es situés en un habitatge 

de propietat. Dintre d’aquelles persones que sí estan emancipades tenim el mateix 

percentatge en la categoria de resposta de viure amb amics que amb la parella. És 

rellevant senyalar que aquelles persones joves que viuen soles són molt poques el que 

ens indica la complicació que tenen els joves actuals envers l’emancipació en 

l’habitatge. 
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 SALUT 

En aquest punt tractarem les qüestions relacionades en aquest àmbit. S’ha cregut 

convenient a l’hora de realitzar aquesta enquesta posar especial èmfasi en el 

tractament dels riscos en la salut que esdevenen arrel del consum de drogues en la 

població jove.  

En la percepció de la salut, el jovent de l’Urgell aposta pel sí, tot i que la categoria de 

respostes que més n’acumula és aquella en que creuen que haurien de millorar alguns 

hàbits que no són saludables. En segona posició localitzem aquelles persones que sí 

que consideren que cuiden la seva salut amb 38 respostes. Per últim només 3 joves 

consideren que no tenen hàbits saludables.  

 

Les següents gràfiques fan referència a la qüestió si han consumit o consumeixen les 

diferents substàncies estupefaents que es desenvoluparan a continuació. Totes elles 

estan creuades amb la variables del gènere per si es produïa alguna diferència.  

En termes de consum de tabac la categoria a més respostes tant per dones com per 

homes és mai, però la que segueix darrere d’aquesta és que hi ha un consum habitual. 

Podem extreure que en una majoria el jovent de la comarca no consumeix com a hàbit 

habitual el tabac, però sí que hi ha un consum latent d’aquesta substància.  

Aquesta no és una dada que sigui exclusiva d’aquesta comarca sinó que dintre de 

l’informe sobre l’Enquesta Europea sobre Alcohol i altres Drogues ESPAD 2019 ens diu 

que a l’estat espanyol “la prevalença del consum de tabac en els estudiants entre 15 i 

16 anys va ser del 41% alguna vegada a la vida i del 21% al llarg dels últims 30 dies, 

ambdós valors van ser similars a la mitja europea, no obstant, la prevalença del 

consum diari dels últims 30 dies es va situar per sota de la mitja europea sent a España 

el 9% (7,2% en homes i 11% en dones)”. 
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El consum d’alcohol la majoria del jovent el consumeix al cap de setmana com a 

primera resposta i sinó alguna vegada al més. Així veiem que aquí si tenim una 

substància en la que hi ha més normalització del seu consum no de forma diària però sí 

en dies establerts, el que provoca un consum en el seu conjunt.  

En aquest punt també veiem que és un hàbit generalitzat en el conjunt d’Espanya ja 

que “el 2018, el 77,9%, dels joves de 14 a 18 anys havia consumit alcohol alguna 

vegada, el 75,9% en l’últim any i el 58,5% en els últims 30 dies del mes” 

 

Al consum de cànnabis observem que la majoria del jovent de la comarca, tant dones 

com homes, no ha consumit mai aquesta substància. Tot i que veiem que el 51% ho ha 

provat alguna vegada ja que en aquesta resposta hem sumat les altres categories que 

afirmen que consumeixen o han consumit alguna vegada cànnabis. Veiem però que es 

produeix una diferència entre els joves de la comarca i els del conjunt de l’estat 
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espanyol ja que aquesta és per la majoria dels joves de 14 a 18 anys la substància més 

consumida.  

 

En el consum de cocaïna veiem que es produeix una gran diferència en les categories 

de resposta, només en trobem dues Mai i Ho he provat alguna vegada. Només el 4,8% 

de les persones joves de l’Urgell afirmen haver provat alguna vegada la cocaïna, 

mentre que el 95,2% afirma no haver-la provat mai. Si ho comparem amb l’ Informe 

2020 Alcohol, tabac i drogues il·legals a Espanya, citat anteriorment, veiem que a l’any 

2018 el 2,9% de la població de 14 a 18 anys havia consumit cocaïna (pols i/o base) i 

afegeixen que el [...] 97,3% dels estudiants pensa que consumir cocaïna en pols de 

manera habitual pot ocasionar bastants/molt problemes. 

 

L’amfetamina o speed, es manifesta d’una forma molt semblant a la cocaïna entre els 

joves de la comarca. Només el 6% assegura haver-la provat alguna vegada mentre que 

el 94% afirma que no la provat mai. 
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Al analitzar els psicofàrmacs, que en la seva majoria són hipnosedants,  observem que 

en aquest apartat sí que es produeixen diferències en termes de gènere, les úniques 

joves consumidores d’aquestes substàncies són dones. Així 8,43% dones joves haurien 

consumit psicofàrmacs alguna vegada durant la seva vida. Aquesta és la substància 

més consumida per joves després de l’alcohol, el tabac i el cànnabis, i el consum més 

prevalent el localitzem entre les dones. En els últims anys a l’estat espanyol s’ha 

observat una tendència lleugerament ascendent d’aquesta substància entre els joves 

de 14 a 18 anys. 

 

En relació amb els al·lucinògens i LSD representen xifres molt baixes sobre el consum 

esporàdic un 2% i un 1% respectavimanet, mentre que la heroïna i el crack és una 

droga que no ha consumit cap jove de la comarca de l’Urgell.  

En la percepció del risc per la salut que produeix el consum de drogues, el 86,7% del 

jovent de la comarca considera que generen un gran risc a la salut. És interessant 

destacar que el 9,6% consideren que el risc és moderat i d’aquests el 6% són homes.  
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Al següent gràfic representa les respostes de la qüestió si saben actuar en el cas d’un 

problema de salut d’un amic o amiga on 1 és el grau més baix i 5 el grau més alt. En 

aquestes el hi hem formulat diverses categories bàsiques resolutives en termes 

d’emergència. En termes generals veiem que el jovent té bastant clar com actuar en 

aquestes situacions però considerem que no seria poc útil seguir formant-los en 

aquests aspectes perquè encara hi ha joves que no està del tot segur de si sabria 

reaccionar en front un problema de salut d’una amistat.  

 

Els motius que destaquen com aquells que han emprès a consumir al jovent 

principalment és el ser un consumidor social, però creiem de gran rellevància destacar 

que el segueixen els problemes personals 14,46% i l’acceptació dintre el grup d’iguals 

amb el 9,63%. Els joves consumeixen substàncies per un hàbit social que passa per 

l’acceptació d’aquests dintre del propi grup on es relacionen.  
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A l’hora de pensar en l’actuació si alguna amistat necessités ajuda el 36,14% parlaria 

amb la seva família, el 15,66% buscaria informació contrastada via Internet, el 13,25% 

si tingués més de 15 anys aniria a demanar hora al CAP i alhora cercaria informació per 

internet, aquestes són les categories de resposta més seleccionades. Cal destacar que 

a la resposta amb el temps ja es solucionarà només responen homes i representa un 

4,8%, aquí podem veure un cert reflex de com s’inculca a les dones les cures des de 

petites motiu pel qual no tindríem cap resposta en aquesta categoria.  

 

 Sexualitat 

En el següent punt es tractaran qüestions referents, principalment, a la prevenció de 

riscos i també sobre agressions sexuals. Considerem convenint incloure la variable del 

gènere per si ens pot aportar informació de si viuen aquests aspectes d’una forma 

diferència les noies i els nois.  
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La primera qüestió plantejada és si es tenen relacions sexuals a la que el 83,13% ens 

contesta que sí que ha mantingut relacions sexuals, cal destacar que el 83,16% de les 

joves que han respòs l’enquesta són majors d’edat.  

 

En l’ús del preservatiu, des del joc preliminar i fins a la ejaculació és la categoria amb 

més respostes amb un 42,17%, la segueix no l’utilitzo 25,3% de les quals el 19,28% són 

dones, és una variable que ens pot transmetre preocupació però cal tenir en compte 

que en aquesta pregunta no s’admet com a categoria de resposta si s’utilitzen altres 

mètodes anticonceptius emprats exclusivament per les dones. Aquests mètodes 

només serveixen per a la prevenció de l’embaràs però en cap cas per a la transmissió 

de les Malalties de Transmissió Sexual (MTS). Moments abans de l’ejaculació la 

responen el 22,89% de les joves on també predominen les respostes de les dones 

16,87%. 

 

Parlant de la seguretat a l’hora d’expressar un consentiment sexual dintre de l’àmbit 

de la parella, el 74,70% creuen que tenen llibertat per expressar una negativa si no en 

tenen ganes, per tant podem actuar amb llibertat enfront aquesta situació. D’altra 

banda el 15,66% (9,64% dones) considera que si ho fa la seva parella la deixaria i se’n 

genera una coartació de la llibertat sexual de la persona. Per últim el 9,64% (6,09% són 

dones) pensa que no la deixarà però sí que s’enfadarà o es crearà una situació de 

conflicte a la relació. Així veiem com el 15,73% de les joves dones i 9,63% dels homes 
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enquestades no viuen una situació de llibertat de decisió en el consentiment sexual en 

la seva parella.  

 

Preguntem al jovent que ha respòs que si o no amb un però, a la pregunta anterior, 

com et fa sentir aquesta situació1 i  veiem que la que té una resposta més alta amb 

més representació dels homes és bé és normal, normalitzant una situació de coartació 

de llibertats. Per altra banda les dones es situen més en el que les fa sentir malament, 

per tant veuen que la situació no és positiva però no saben com resoldre-la. És 

destacable que en la categoria des resposta de sentir-se indiferent contesten per igual 

tant noies com a nois.  

 

El jovent de l’Urgell considera amb un 84,33% que el millor mètode per prevenir una 

Malaltia de Transmissió Sexual (MTS) és mitjançant l’ús del preservatiu, tot i així es 

                                                           
1
 Han respòs un nombre més alt de persones i pot ser que les dades es vegin esbiaixades.  
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percep una falta de percepció de risc cap a aquestes malalties perquè em vist com 

només el 42,17% l’utilitza des del joc preliminar i fins a la ejaculació, que representaria 

a la meitat de les joves.  

 

El 92,77% del jovent coincideix en que la píldora del dia després no protegeix de les 

Malalties de Transmissió Sexual el que ens genera una idea que la majoria d’aquest 

jovent sap quin és l’ús d’aquesta píldora o almenys pel que no serveix.  

 

Quan parlem si es senten respectades en les relacions de parella tant esporàdiques 

com estables, el 93,98% respon que sí fet que xoca bastant en la pregunta formulada 

anteriorment sobre el consentiment a l’hora de les pràctiques sexuals, en l’àmbit de la 

parella, o localitzàvem grans diferencies respecte aquests resultats.  
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 Participació 

En aquest apartat s’analitzaran els canals de comunicació que prefereixen les i els 

joves, la seva participació en el teixit social de la comarca, en quines activitats passen 

el seu temps lliure i que pensen sobre els espais d’oci nocturn existents.  

Quan parlem dels canals de comunicació que prefereixen la població jove a l’hora de 

rebre informació sobre el territori  observem que principalment es decanten per les 

xarxes socials tals com Instagram en primer lloc i després a través dels grups de 

WhatsApp. Altres canals vàlids podrien ser les pàgines web o les aplicacions municipals 

però amb un grau molt més baix d’interès per aquestes.  
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En termes de participació associativa el 54% dels joves de la comarca en formen part, 

mentre que el 46% no. Es percep una dinàmica de participació juvenil que amb més 

incentius es podria esdevenir a un augment d’aquesta.  

 

A l’hora de pensar si el municipi facilita la participació juvenil el 61% pensa que sí 

enfront el 39% que pensa que no. És veritat que sumen més les respostes positives 

però tot i així s’hauria de seguir treballant des dels municipis per a facilitar aquesta 

participació perquè un 39% pensa que no ho fa i és un gruix important de persones.  

 

A les persones que han respòs sí se’ls pregunta amb què els agradaria que es fomentés 

la participació en els seus municipis, i la resposta que obté més resultats és aquella que 

engloba diferents punts tals com assemblees, Trobades, Jornades de treball, 

Formacions/cursos. 
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Hem creat un núvol de paraules per veure a quines activitats desenvolupen durant el 

seu temps lliure. El que apareix amb més intensitats són les activitats a l’aire lliure, 

l’esport, quedar amb les amistats, xarxes socials (WhatsApp, Instagram, Facebook i 

Twitter) i en general ús de la tecnologia.  

 

La majoria del jovent dedica d’entre 2 i 3 hores al dia o més a les xarxes socials, només 

el 14,86% dedica menys d’una hora a aquestes, el que pot suposar un problema 

d’acció a aquestes ja que segons l’Informe ESPAD 2019 el 43% dels adolescents de 

l’estat espanyol tenen una autopercepció que tenen un problema amb l’ús de les 

xarxes socials2 

 

                                                           
2
 Informe ESPAD 2019 pàgina 8 
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Les opinions respecte a l’oci nocturn coincideixen bastant en que falten espais als 

municipis on els i les joves puguin gaudir d’aquests. Sobretot als municipis més petits 

és important intentar reforçar aquestes ja que normalment el jovent és on té més 

limitacions en termes d’oci nocturn.  

 

El següent núvol representa les activitats, accions o d’altres coses que els hi agradaria 

que es fessin, al ser una pregunta oberta costa de veure els resultats perquè han sigut 

molt diversos, però destaquen les activitats esportives, també aquelles de caire social i 

que les festes municipals s’hi inclogués la visió dels joves o es tinguessin en compte ja 

que la gran majoria considera que no es fa res per a elles i ells.  

 

Per últim, al bloc de participació, es pregunta sobre si coneixen la Festa Jove de 

l’Urgell, el 69% respon que sí, el 23% la coneix però no hi ha participat mai i un 8% no 

té coneixement d’aquesta. En general el jovent de la comarca la coneix i participa 

d’aquesta festa tot i que es podria intentar fomentar que més la participació.  
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 RECICLATGE / MEDI AMBIENT / MOBILITAT 

Aquest bloc està integrat exclusivament per una pregunta; quines accions fa el jovent 

de la comarca per a frenar el canvi climàtic. Aquelles accions que més fan són: tancar 

les llums quan no les utilitzen, reciclen i llencen elles les escombraries, optimitzen els 

viatges amb cotxe, quan es rentem les dents tanquen l'aixeta i no llenço les 

escombraries al carrer 

  

3.2.3. Altres dades d’interès estadístic 

 

 SALUT 

L’enquesta realitzada als joves de l’Urgell contemplen ja moltes dades de salut i fem 

referència a les enquestes estatals, però afegim unes dades que ens han facilitat des 

del Pla d’Acció Comunitària Inclusiva (PLACI) del Consell Comarcal que ens han semblat 

d’interès per tenir en compte al nostre projecte de Salut Jove. 

Des del PLACI es va passar una enquesta al maig del 2021 als alumnes de secundària de 

l’INS Lo Pla d’Urgell a Bellpuig, a l’INS Alfons Costafreda de Tàrrega i al PTT i UEC 

Tàrrega (també hi ha alumnes d’altres municipis de la comarca) amb un total de 673 

respostes. Per tant és una mostra representativa en un 38.58% del total d’alumnes 

inscrits a secundària en tota la comarca. 

Una de les preguntes era la importància que li donen a l’aspecte físic, un 47% li dona 

importància per la pressió social de l’entorn i el 42% a la publicitat influenciable, un 6% 

per poder formar part del grup i un 5% no es sent bé amb els canvis que estan tenint. 

Aquestes dades posen de manifest la importància de treballar sobre les habilitats 

socials, la intel·ligència emocional dels joves i trencar mites i estereotips que arriben a 

través de les publicitats i les xarxes socials. 
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Una altra pregunta és que els fa feliços, amb aquesta pregunta el 48% dels joves va 

contestar que sortir amb el grup d’amics, resposta que s’espera del grup de joves que 

contesta l’enquesta, però en canvi un 30% respon que és estar a casa, fet que 

destaquem ja que és una època de socialització i de passar temps amb el grup d’iguals. 

Un 13% contesta que fent esport i un 9% xatejar. 

 

 

 TREBALL I FORMACIÓ 

A nivell formatiu, detallem els centres i oferta formativa que hi ha a la comarca de 

l’Urgell, principalment localitzem tots els centres educatius al municipi de Tàrrega i 

capital de la comarca (informació extreta de la pàgina web de l’Ajuntament de 

Tàrrega). 
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https://www.tarrega.cat/ciutadania-educacio-treball/fitxers/que-puc-estudiar-a-tarrega 

Als municipis d’Agramunt hi ha l’INS Ribera del Sió, es pot cursar ESO, batxillerat i 

CFGM de Forneria, pastisseria i confiteria. 

Al municipi de Bellpuig hi ha l’INS lo Pla d’Urgell, es pot cursar ESO i batxillerat. 

A nivell de treball, la població activa de l’Urgell 2021 mostra que la franja amb més 

ocupabilitat és la dels 30 als 44 i la dels 45 als 64, fet que mostra que els joves de 16 a 

29 estan encara majoritàriament estudiant, que és el que també ha sortit a l’enquesta. 

Aquestes dades son iguals que a la resta de Catalunya. 

Edat 

 16-29 30-44 45-64 65 i més Total 

Urgell 3.628 

(18,79%) 

8.021 

(41,55%) 

7.313 

(37,88) 

341   

(1,76%) 

19302 

Catalunya 773.712 

(18,9) 

1.779.077 

(43,54%) 

1.455.570 

(35,62) 

57.696 

(1,41%) 

4.086.055 

Població activa 2021 

A nivell d’atur, trobem que les xifres actuals a novembre de 2021 estan en 1.577 

persones aturades a la comarca de l’Urgell, que es concentren en els municipis més 

grans, Tàrrega amb 827 persones, Bellpuig amb 216 i Agramunt amb 194. La Fuliola 

amb 75 persones, Anglesola amb 58, Verdú amb 33 i Vilagrassa amb 25 serien els 

següents municipis amb més atur de la comarca. La resta de municipis de la comarca 

tenen una  taxa d’atur molt baixa. 
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 HABITATGE 

El 2007 s’havia assolit la taxa d’emancipació més alta del segle XXI, amb gairebé una 

tercera part de les persones joves (de 16 a 29 anys) en situació d’emancipació. La crisi 

econòmica va provocar que, tot i la disminució del preu de l’habitatge, la proporció de 

joves emancipats es reduís de manera constant els anys següents. La incipient 

recuperació econòmica del 2017 no es va traduir en cap millora de l’emancipació 

juvenil, i la crisi associada a la pandèmia ha enfonsat més la taxa. Com s’ha mencionat 

anteriorment, taxa d’emancipació de les persones de 16 a 29 anys se situa al 18,6 %. 

Una de les temàtiques que ha sorgit en gran part dels municipis que s’està 

desenvolupant els Plans Locals de Joventut, és la dificultat de trobar un habitatge per 

poder emancipar-se, ja que existeix una manca d’habitatges de lloguer, els pocs que hi 

ha son amb uns preus excessius i el mateix passa en la compra d’un habitatge, les 

feines precàries, sense contractes estables dificulten que els joves puguin adquirir un 

habitatge de compra, afegint la problemàtica de la comarca de molts habitatges buits 

que les persones propietàries no cedeixen ni per lloguer ni per compra. 

Quan parlem d’accés a l’habitatge de forma genèrica en els municipis i pobles que 

conformen la comarca, parlem que viuen una situació complicada envers als drets 

enfront a l’accessibilitat a un habitatge digne, però és important fer èmfasi que un dels 

col·lectius més afectats és el dels i les joves. Els i les joves consideren que no tenen les 

oportunitats necessàries per emancipar-se dins el seu poble, però per contra es troben 

que hi ha molts habitatges desocupats, tot i que molts d’aquests estan derruïts o bé, 

en mal estat de conservació.  
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Des de l’Àrea d’Habitatge del Consell Comarcal de l’Urgell s’ha creat una borsa de 

d’habitatge la qual consisteix en un servei de mediació entre persones propietàries 

d’habitatges buits i possibles persones interessades en disposar d’un habitatge de 

lloguer o de masoveria urbana, a la comarca de l’Urgell hi ha un total de 1.1063 

habitatges buits, dels quals un 20% es destinaran a lloguer, un 5% lloguer directe i un 

15% amb una cèdula d’habitabilitat i un certificat energètic i el 80% estarà destinat a 

rehabilitació amb projectes de masoveria.  Aquesta informació s’ha realitzat entre els 

ajuntaments de la comarca més les visites d’inspecció visual per part dels serveis 

tècnics del Consell Comarcal de l’Urgell. 

Aquest servei també ofereix el suport necessari per formalitzar tota la documentació i 

facilitar l’acord entre les dues parts. Durant l’estudi de la creació d’aquesta borsa no 

s’han tingut en compte i per tant han quedat excloses de la borsa d’habitatge els 

habitatges que es troben en molt mal estat o bé derruïts. 

HABITATGES BUITS (Borsa d’habitatge del Consell Comarcal de 

l’Urgell) 

MUNICIPI Nº 

Agramunt 265 (34) nuclis agregats 

Anglesola 57 

Belianes 51 

Bellpuig 95 

Castellserà 100 

Ciutadilla 22 

La Fuliola 42 

Maldà 58 

Nalec 20 

Preixana 25 

Puigverd 22 

Sant Martí de Riucorb 101 

Tronabous 49 

Vallbona de les Monges 93 

Verdú 129 

TOTAL 1.163 
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 FEMINISME 

L'Enquesta de Violència Masclista (Dpt. Interior, 2016) identifica els espais on s’han 

patit violències masclistes per part de no-parelles en el següent ordre segons 

percentatge de resposta total: 20’9% espais d’oci; 18’3% espai públic; 17’1% transport 

públic; 12’5% casa; 11’9% feina; 7’3% xarxes socials; 5’5% altres; 3’3% una altra casa; 

3’2% lloc d’estudis. En la mateixa línia,la Macroenquesta Estatal de Violència envers la 

dona  (Delegación de Gobierno contra la violencia de Género, 2019), assenyala els 

espais públics, 32,0%; els espais d’oci, 17,8% i el transport públic, 8,0% com el segon, 

tercer i quart lloc on s’han patit violències sexuals per part de no-parelles. Així, les 

dades fan palesa la necessitat de posar la mirada i definir estratègies sobre els espais 

públics i d’oci per combatre l’alta concentració de fets constitutius de violència 

masclista (sexual) que han patit les dones en aquests espais.  

Al desembre de 2021, donem per finalitzada l’elaboració del “Protocol comarcal 

davant les violències sexuals en espais públics d’oci a la comarca de l’Urgell. Aquest 

protocol s’ha realitzat amb l’ajuda de la Coordinació Territorial de Joventut de Lleida i 

l’Observatori Noctambul@s.  S’explicarà en l’apartat 8. Descripció dels projectes i 

objectius. 

 PARTICIPACIÓ I COHESIÓ TERRITORIAL 

Mostrem un llistat de les associacions juvenils més actives de la comarca de l’Urgell, 

creiem que és important mantenir aquestes associacions, donar relleu generacional i 

censar-ne de noves, ja que son el motor de les polítiques juvenils. 

ASSOCIACIONS DE JOVES DE L’URGELL 

Associació Juvenil Folch de Cardona – Bellpuig 

Associació de Joves de Bellpuig 

Associació de Joves de Castellserà 

Associació de Joves de Maldà “Turaiquetesjove” 

Associació Joves de Belianes 

Associació Juvenil Bacus de Verdú 

Associació Juvenil Consell de Joves d'Anglesola 

Associació Juvenil de Nalec 

Associació Juvenil de Vilagrassa 

Associació Juvenil  de Sant Martí de Maldà “Marinadaalcorb” 

GIC, Centre d'Esplai, Assoc. Tàrrega 

Grup de Joves de Tàrrega – Agrat Tàrrega 

Joventut Cultural i Recreativa de Preixana 

L'Esplai de Tornabous-associació d'Educació en el Lleure 

Associació de Joves de Guimerà 

 

 

http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/
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http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/
http://justicia.gencat.cat/ca/serveis/guia_d_entitats/
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 CONNEXIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

A l’enquesta que van fer des del servei PLACI (mencionada anteriorment), a la 

pregunta de quines creuen que són les problemàtiques que tenen els joves, les 

respostes s’han dividit de manera molt equitativa entre les 4 opcions possibles, 

30% per desmotivació pels estudis, el 25% per l’addicció a les noves tecnologies, el 

24% per la pressió social i mediàtica  i el 21% per desmotivació del futur que 

vindrà. 

Aquesta pregunta i les respostes que donen els joves preocupen per les respostes 

donades, ells mateixos creuen en una problemàtica lligada a l’abús de les noves 

tecnologies i sobre la desmotivació tant en els estudis com en la seva visió de futur, 

aquesta és una dada preocupant, ja que esta lligada a la seva salut emocional. 

 

Sabem que l’addicció a les noves tecnologies és una realitat, però segons es 

menciona en el Pla d’Actuació de Joventut 2021-Covid, també les tecnologies de la 

informació i la comunicació (TIC) i els entorns digitals tenen un paper cabdal en la 

configuració de la identitat de les persones joves. És en les xarxes socials on les 

persones joves es mostren, es relacionen i construeixen la seva identitat. Els 

entorns i les eines digitals, per tant, tenen una funció expressiva molt important 

perquè és a través seu que els i les joves poden decidir com es volen mostrar i 

definir. Així mateix, les xarxes socials els serveixen no només per donar-se a 

conèixer sinó també per interactuar, i les persones joves fan un doble paper com a 

consumidores i alhora productores d’informacions. D’entre les característiques que 

defineix la relació entre les persones joves i l’entorn digital destaca la presència 

constant i ubiqua de les tecnologies de la informació i la comunicació en 

pràcticament tots els àmbits de la vida social i personal. És evident que la 

pandèmia ha fet augmentar l’ús dels entorns i les eines digitals i n’ha diversificat 

els usos.  

 

21% 
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30% 

Problemàtiques dels i les joves 

Desmotivació pel futur que vindrà Pressió social i mediàtica

Addicció a les noves tecnologies Desmotivació pels estudis
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3.3. Anàlisi de les polítiques locals de joventut 

A continuació es presenten les actuals i principals polítiques i actuacions de 

Joventut  a la comarca de l’Urgell, destacant principalment aquelles destinades a la 

joventut. 
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El gràfic següent mostra els municipis que desenvolupen polítiques de joventut a la 

comarca de l’Urgell a través dels Plans Locals de Joventut, com podeu observar pels 

propers 4 anys s’han sumat 2 pobles més als que ja teníem a la legislatura 2016-2019. 

Els municipis son els següents (Agramunt, Anglesola, Belianes, Bellpuig, Fuliola, 

Tàrrega, i Vilagrassa) i amb el suport del tècnic de joventut 13 d’aquests municipis 

(Agramunt, Anglesola, Belianes, Guimerà, Fuliola, Maldà, Preixana, Vallbona de les 

Monges, Verdú i Vilagrassa). 

És molt important poder continuar desenvolupant Plans Locals de Joventut, ja que s’ha 

de treballar des de cada municipi les realitats juvenils, és important desenvolupar un 

treball territorial i que l’àrea de joventut formi part del pressupost anual dels 

Ajuntaments, així com que els propis joves es puguin autogestionar i alhora treballar 

de forma cooperativa amb l’ens local. 

Actualment la majoria de municipis de la comarca han desenvolupat un Pla Local pels 

joves, però creiem que s’han d’implicar més en el seu desenvolupament i actuació. 

PLANS LOCALS DE 
JVENTUT URGELL 

PLJ 2016-19 PLJ 2021-25 SUPORT TÈCNICA 
COMPARTIDA 

AGRAMUNT    

ANGLESOLA    

BELIANES    

BELLPUIG    

CASTELLSERÀ    

LA FULIOLA    

TÀRREGA    

VILAGRASSA    

 

També parlem dels 9 municipis menors de 500 habitants que formaran part de les 

actuacions i línies estratègiques del Pla Comarcal 2021-25. 

PLANS LOCALS DE JVENTUT 
URGELL 

PLJ 2016 
-500 hab 2017-21 

Municipi -500 hab. 
2021-26 

CIUTADILLA   

GUIMERÀ   

MALDÀ   

NALEC   
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OMELLS DE NA GAIA   

OSSÓ DE SIÓ   

PREIXANA   

PUIGVERD D’AGRAMUNT   

VALLBONA DE LES MONGES   

 

3.4. Conclusions 

A mode de conclusions s’extreuen les idees que es perceben a través dels resultats de 

l’enquesta i les dades estadístiques en els diferents blocs exposats anteriorment: 

sociodemogràfic, l’àmbit educatiu, el treball, l’habitatge, la salut, la sexualitat, la 

participació i el medi ambient. És important senyalar que ens trobem davant d’una 

enquesta que avarca molts punts que estan en l’actualitat de les polítiques de joventut 

però ho no aprofundeix en cadascun d’ells sinó que ens aporta una pinzellada de 

l’estat d’aquests a la comarca, en conseqüència s’extrauran les conclusions en funció 

dels resultats.  

En primer lloc és molt important destacar que l’enquesta ha estat contestada 

principalment per persones que s’autodefineixen com a dones i que engloben  la franja 

d’edat dels 21 als 25 anys, on la majoria segueix estudiant. En aquesta línia un dels 

grans temes és la mobilitat juvenil en el període dels estudis post obligatoris, aquest 

fenomen el localitzem principalment en aquelles comarques que no disposen de seus 

universitàries, o d’educació superior, per això hem de dotar les nostres comarques 

d’ofertes atractives per al jovent. 

Vinculat amb les oportunitats del nostre jovent veiem com any rere any  empitjoren les 

oportunitats d’ocupació laboral, a la nostra comarca les dades ens mostren com 

només un 40,96% dels joves treballen actualment, i a més a més el 53% d’aquests no 

coneix la figura de la referent d’ocupació juvenil. Hem de proporcionar més difusió 

d’aquesta figura perquè pot ser un factor d’ajuda molt potent en la inserció laboral del 

nostre jovent.  

En termes d’habitatge també ens trobem en un fort repte a assumir ja que només el 

21,69% dels joves de la comarca estan emancipats, la resta encara viuen a les llars 

familiars. Actualment (quart trimestre del 2020), la taxa d’emancipació de les persones 

de 16 a 29 anys a Catalunya se situa al 18,6 %, un nivell extremament baix. 

Aquí es reflecteix un els grans temes a treballar des de les administracions per tal de 

solucionar aquest problema i intentar fomentar oportunitats per al jovent.  
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La percepció de la salut de la població jove de l’Urgell en la seva majoria és bona, 

malgrat això veiem com el consum de drogues tals com l’alcohol, el tabac i el cànnabis 

estan molt presents en la vida dels nostres joves, val a dir que aquestes substancies 

tenen una baixa percepció del risc i que són les que estan més disponibles per a 

aquesta població.  

Cal destacar també l’ús els psicofàrmacs en el consum femení, les dades no mostren 

unes xifres elevades, però sí que hem vist que en dades generals de l’estat espanyol 

aquestes comencen a tenir un consum ascendent, principalment en les dones joves3. 

És per això que com a professionals de joventut i de la salut hem d’estar preparades 

per a la prevenció i la sensibilització d’aquestes.  

Al bloc de sexualitat localitzem dos punt importants a tenir en compte, per una banda 

la falta de percepció de risc de les i els joves de les Malalties de Transmissió Sexual 

degut a que tot i conèixer perfectament com es poden prevenir aquestes d’una forma 

majoritària, a través de l’ús del preservatiu, només e 42,17% l’utilitzen des del joc 

preliminar i fins a la ejaculació. És important seguir sensibilitzant-les en els riscos que 

poden suposar aquestes malalties.  

En aquest apartat també destaquem la importància de treballar amb la població jove el 

consentiment a l’hora de mantenir relacions sexuals, apareixen dades relacionades en 

el fet de la negació de mantindré les relacions sexuals, dintre de l’espai de la parella, 

podrien suposar una ruptura en la parella amb al 25,36% del jovent els hi crearia un 

conflicte transmetre aquesta idea a la parella. Tot i així contesten amb un 93,8% de 

respostes positives que es senten respectades/s per les seves parelles, com es 

reflecteix al SEXCAT “és interessant analitzar aquestes actituds des d’una perspectiva 

de gènere i de com les idees de l’amor romàntic i la construcció de les relacions 

afectives poden influir en les dinàmiques d’autocora i salut sexual”4. 

En l’espai de participació hi trobem diferents punts que anirem desglossant per 

separat. Un primer punt estaria relacionat amb les xarxes socials, consideren que 

aquestes són la millor forma que tenim per a poder-nos comunicar amb elles a l’hora 

d’informar-les d’activitats, formacions, jornades, processos participatius, etc. Però amb 

aquestes neix un problema generalitzat recentment en les poblacions joves que són les 

addiccions en aquestes, per les respostes que s’han donat considerem que és 

important posar-ho damunt la taula i començar a treballar en la prevenció i 

sensibilització d’aquesta addicció, sobretot en el context actual on les relacions socials 

s’ha realitzat principalment mitjançant aquestes.  

                                                           
3Encuesta Nacional de Salud ENSE, España 2017 pàgina 30 
4 Estudi sobre les percepcions, actituds i pràctiques d’adolescents i joves en l’àmbit de la salut 
sexual i reproductiva a Catalunya SEXCAT pàgina 48 
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Posem en valor que un 51% dels joves forma part d’alguna associació o entitat fet que 

demostra ka voluntat del jovent de la comarca de sent part activa d’aquesta, demanen 

però que hi hagi més facilitats per part de les diferents administracions, municipals i 

comarcals per tal de fomentar encara més aquesta participació. 

Per últim el que reclama el jovent en termes d’oci nocturn és que augmenti ja que 

veuen que és pràcticament inexistent a la comarca, així com reclamar més espais en 

les festes dels municipis pensat per a elles i ells.  

En l’apartat de medi ambient no considerem important destacar cap punt ja que 

només es composava d’una pregunta sobre de quina manera el jovent aportava en la 

lluita contra el canvi climàtic en accions quotidianes. 

Per concloure l’anàlisi de l’enquesta se’n deriven molts punts oberts a treballar però 

son assumibles, d’altra banda seria interessant poder analitzar aquests punt a través 

de qüestionaris concrets sobre cada bloc per poder aprofundir en les problemàtiques i 

tenir una idea més concebuda sobre la percepció dels joves de la comarca en cada 

punt i com ha afectat el covid-19 ens les persones joves. 

El nostre Pla Comarcal es basarà en treballar aquestes necessitats i problemàtiques a 

través d’aquestes línies de treball prioritàries que hem pogut veure a través de 

l’enquesta, de l’avaluació de l’anterior Pla Comarcal amb els seus programes i 

projectes, també ens aporten molta informació rellevant els Plans Locals de Joventut 

per identificar aquestes necessitats més curosament en funció de cada municipi ja que 

les realitats de les persones joves poden variar en funció de la seva localitat així com 

fer una mirada d’interseccionalitat per saber com fomentar un treball transversal i una 

mirada més propera a la realitat juvenil. 

Un altre aspecte que volem destacar es que tots els projectes estan pensats amb 

perspectiva de gènere, igualtat i interculturalitat, per nosaltres és un eix transversal 

que engloba tot el Pla Comarcal. 

 

4. LÍNIES ESTRATÈGIQUES I OBJECTIUS 

 

4.1. Línies estratègiques 

El Pla Comarcal de Joventut (PCJ)  s’estructura en 6 línies estratègiques que marcaran 

el camí a seguir en els popers4 anys amb les seves línies d’actuació i projectes.  

A continuació us mostrem la infografia on queda aquesta informació recollida: 
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4.2. Objectius estratègics i operatius 

 

① SALUT 

Objectiu estratègic Objectius operatius 

- Prevenir i acompanyar davant del risc 
d’augment d’addiccions comportamentals ( 
entorns digitals i pantalles), conductes de risc 
(trastorns alimentaris, sedentarisme...), 
consums de risc (tabac, alcohol, drogues 
il·legals, ITS...) i trastorns emocionals. 

- Reforçar i impulsar programes de la salut 
sexoafectiva i reproductiva amb perspectiva 
de gènere i diversitat sexual. 

- Millorar i adaptar els missatges i continguts 
en matèria de salut utilitzant un llenguatge 
inclusiu, així com els canals de comunicació 
de les persones joves, tenint en compte la 
diversitat. 

- Promoure campanyes a través de les xarxes 
socials. 

- Facilitar tallers als instituts de la comarca 
sobre aquest àmbit 

- Promoure formacions per al personal tècnic. 
- Incorporar la perspectiva de gènere en els 

models d’aprenentatge i sistema educatiu 
- Impulsar el treball en xarxa entre tots i totes 

les agents implicats en el procés educatiu 

 

 

② TREBALL I FORMACIÓ 

Objectius estratègics Objectius operatius 

- Desenvolupar una oferta formativa 
innovadora i de qualitat, donant oportunitat a 
totes les persones joves de la comarca. 

- Orientar, empoderar i acompanyar la persona 
jove en el seu procés d’incorporació al món 
laboral tenint en compte es diversos perfils i 
necessitats de les persones joves. 
 

- Impulsar el treball en xarxa entre tots i totes 
les agents implicats en el procés educatiu i 
laboral dels joves 

- Orientar, empoderar i acompanyar la persona 
jove al llarg de tot el seu procés educatiu i 
labora tenint en compte els diversos perfils i 
necessitats de les persones joves 

- Treballar amb eines on-line per facilitar 
l’accés a la formació 

- Mantenir la figura de referent d’ocupació 
juvenil perquè els joves puguin tenir una 
persona referent en aquest àmbit. 

- Oferir xerrades, tallers i accions per a joves 
- Apropar a les persones joves a sectors 

econòmics tradicionals i promoure la 
innovació i la producció sostenible i ecològica. 

 

 

③ HABITATGE 

Objectiu estratègic Objectius operatius 

- Fomentar i impulsar nous models de tinença 
d’habitatge, així com regular el preu del 
lloguer per facilitar-ne l’accés a les persones 
joves. 

- Vetllar per tenir programes de suport per a 
joves en la rehabilitació d’habitatges. 

- Donar suport als ens locals per augmentar el 
parc d’habitatges en els seus municipis. 
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- Donar a conèixer als joves el programa que 
desenvolupa el Consell Comarcal sobre 
habitatges buits a la comarca. 

- Tirar en davant els projectes de masoveria 
urbana. 

- Fer una campanya de difusió i informació 
específica per a les persones joves sobre la 
nova Llei de mesures urgents en matèria de 
contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatges i els últims canvis 
legislatius. 

- Acompanyar i assessorar a les persones joves 
a crear cooperatives d’habitatge en cessió 
d’ús i donar-los suport en la seva posada en 
marxa. 

- Tenir en compte als col·lectius de joves més 
vulnerables. 

 

 

④ FEMINISME 

Objectiu estratègic Objectius operatius 

- Reduir les violències sexuals als espais públics 
d’oci de l’Urgell i promoure espais lliures de 
sexisme. 

- Incorporar la perspectiva de gènere en els 
models d’aprenentatge i sistema educatiu. 

- Fomentar la realització de tallers per treballar 
els micromasclismes. 

- Posar en marxa el Protocol d’actuació davant 
les violències sexuals ens entorns d’oci a 
l’Urgell. 

- Promoure els Punts Lila “Urgell Lila” a totes 
les festes de la comarca. 

- Incloure en el personal tècnic una figura de 
tècnica d’igualtat. 

- Dur a terme programes de sensibilització 
primerenca en matèria de violències 
masclistes i LGTBI-fòbiques i diversitats als 
centres educatius i en l0educació no formal. 

- Establir monogràfics, material de 
sensibilització, protocols, guies, dossiers 
pedagògics i campanyes a tota la població. 

- Formacions al personal de joventut i persones 
que treballen amb joves en general (educació 
social, professorat, monitoratge...) 

- Formar a les regidories de joventut en l’àmbit 
de les violències de gènere, la 
interculturalitat, interseccionalitat, gènere i 
LGTBI, perquè els municipis treballin també 
en aquesta línia. 

- Generar discursos inclusius i 
antidiscriminatoris. 

- Utilitzar el llenguatge inclusiu en tots els 
serveis i programes públics. 

- Banc de recursos/espai web per compartir 
bones pràctiques. 

- Utilitzar les xarxes socials com un exemple de 
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bones pràctiques. 

 

 

⑤ PARTICIPACIÓ I COHESIÓ TERRITORIAL 

Objectius estratègics Objectius operatius 

- Crear espais i canals de participació per a què 
la gent jove pugui dialogar amb les diferents 
administracions, construint de forma 
conjunta les polítiques públiques que els 
afecten, en especial en l’àmbit local. 

- Reduir el despoblament i promoure 
l’arrelament, el vincle i el foment del retorn 
de les persones joves en el medi rural. 

- Realitzar formació específica en participació i 
perspectiva juvenil en l’àmbit comunitari, 
més enllà de les persones professionals de 
joventut. 

- Sensibilitzar i formar en participació juvenil a 
càrrecs electes. 

- Dur a terme programes de foment de la 
participació juvenil d’abast comarcal tenint 
en compte tots els municipis que formen part 
de la comarca i les seves especificitats. 

- Donar suport i ajuda a la creació 
d’associacions juvenils. 

- Continuar amb la Festa Jove de l’Urgell 
adaptada al nou context COVID-19. 

- Elaborar un mapeig de les entitats i 
associacions existents. 

- Crear un Consell de Joves Comarcal per tenir 
representació de joves de cada municipi. 

- Implementar el projecte Obrim Via a l’Urgell. 
- Treballar des de la interseccionalitat en tots 

els projectes participatius. 

 

 

⑥ CONNEXIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

Objectius estratègics Objectius operatius 

- Millorar i adaptar les eines de comunicació 
digital existents adreçades a les persones 
joves, adaptant el llenguatge i la usabilitat i 
incorporant-hi nous canals digitals.  

- Aprofitar les eines digitals per realitzar 
accions i així reduir l’impacte que ocasiona la 
bretxa que existeix en la mobilitat a la 
comarca. 

- Establir eines de comunicació cocreatives i 
bidireccionals amb les persones joves i per a 
elles, amb presència als espais de 
comunicació digital allà on hi ha persones 
joves. 

- Impulsar i acompanyar als ens locals per la 
transformació digital en l’àmbit de la 
joventut. 

- Fomentar accions i activitats a través dels 
canals digitals per evitar la dificultat en la 
mobilitat. 

- Fer participar als joves de les eines i canals de 
comunicació de l’Oficina Jove de l’Urgell. 

- Potenciar un ús de dispositius mòbils i del 
consum audiovisual i transmèdia responsable, 
ètic i com a eina d’aprenentatge. 

- Oferir espais d’intercanvi i treball 
col·laboratiu en matèria de joventut. 

- Visualitzar programes referents de joves 
diversos a les xarxes socials. 
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5. TEMPORALITZACIO GLOBAL 

 

 

 

① SALUT JOVE 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

 

 

②TREBALL I FORMACIÓ 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

 

 

③HABITATGE 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

 

 

④FEMINISME 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

 

 

⑤PARTICIPACIÓ I COHESIÓ TERRITORIAL 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     
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⑥CONNEXIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

 

 

6. PLANTEJAMENT DE L’AVALUACIÓ 

Aquest Pla Comarcal té la finalitat última de transformar una realitat, per tant 

entenem que l’avaluació d’aquest pla ens ha de permetre detectar: 

 En quina mesura ha canviat la realitat sobre la que volem intervenir. 

 Què és el que ens ha facilitat i/o dificultat l’èxit de la nostra intervenció. 

 Quins canvis, en el pla, ens poden ajudar a millorar en la nostra voluntat de 

transformar. 

Per tant, i dit això, resulta indispensable que planifiquem l’avaluació des d’un bon 

començament i que tot plegat ho encaminem cap a generar una informació que ens 

sigui útil a l’hora de reorientar el pla comarcal anualment. 

Pel Pla Comarcal de Joventut de l’Urgell el que farem és una avaluació de la 

implementació, aquesta valora la consistència i la coherència de l’execució (pràctica) 

d’un programa en relació amb el disseny inicial (teoria). 

L’objecte de l’avaluació de la implementació s’orienta a respondre dues preguntes 

fonamentals: 

a) La població diana està rebent els serveis previstos? 

b) El funcionament i l’organització interna del programa són adequats? 

A més, permet conèixer com funciona en la realitat un determinat programa i a quins 

resultats directes o outputs arriba, així com valorar aquesta realitat amb relació a les 

pretensions inicials del programa. 

Així doncs, els criteris d’avaluació que utilitzarem per l’avaluació de la implementació 

en els projectes seran els següents:  
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AVALUACIÓ DE LA IMPLEMENTACIÓ 

 
 

Criteris d’avaluació del desenvolupament i implementació del PCJ 

Què avaluem? 

 

Possibles preguntes a respondre: 

 Criteri d’eficàcia 

1. En quina mesura hem assolit els objectius? 

2. En quina mesura hem complert la temporalització del Pla Comarcal? 

 Criteri eficiència 

1. Podríem haver assolit els mateixos objectius optimitzant recursos? (recursos 

humans, financers...) 

2. Hem coordinat la nostra intervenció amb d’altres administracions, entitats...? 

3. Hem complert la planificació pressupostària? 

 Criteri d’impacte 

1. Quins han estat els efectes, previstos i no previstos, del projecte? 

2. S’ha assolit el nivell d’impacte que es preveia? 

 Criteri de cobertura i accessibilitat 

1. Arribem a les persones destinatàries previstes? 

2. Hi ha algun perfil de jove que hagi trobat problemes per accedir als beneficis 

de la intervenció? Quins? 

 Criteri de visibilitat 

1. Qui coneix i ha participat? 

2. A qui no s’ha arribat i per què? 

3. Que hem fet per donar a conèixer la intervenció? 

4. Quines dificultats hi ha hagut? 

Qui avalua? 
Persones joves, entitats i agents socials participants, Ajuntaments, tècniques de joventut i la 

Direcció General de Joventut. 

Quan 

s’avaluarà? 

Durant el procés i desenvolupament de totes les actuacions i projectes del Pla Comarcal, a 

través del seguiment i recull d’informació que permeti realitzar avaluacions intermèdies per 

poder reorientar les intervencions si s’escau. 

També al final, de forma acurada amb un recull de tots els seguiments i resultats del procés, 

junt amb una valoració final i proposta de millora i continuïtat. 



7. PRESSUPOST I PLA DE FINANÇAMENT 

El pressupost és aproximatiu i esta supeditat a la subvenció del Contracte Programa del Departament de Drets Socials, inclou els tècnics 

necessaris per dur a terme els projectes del Servei de Joventut del Consell Comarcal, les despeses vinculades a la delegació de 

competències, tots els programes i projectes previstos, la dotació pels Plans Locals de Joventut i el projecte d’Oficina Jove de l’Urgell. 

 



 

8. DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES I OBJECTIUS 

Després d’exposar les línies estratègiques que treballarem des del Pla Comarcal de 

l’Urgell,  es presenten els projectes que actualment desenvolupem per cada àmbit o 

línies de treball. 

8.1 Línia estratègica: Salut 

8.1.1. Salut Jove 

 

①SALUT JOVE! 

EIX SALUT + EDUCACIÓ 

OBJECTIUS 

Generals 

- Prevenir i acompanyar davant del risc d’augment d’addiccions 
comportamentals ( entorns digitals i pantalles), conductes de risc 
(trastorns alimentaris, sedentarisme...), consums de risc (tabac, alcohol, 
drogues il·legals, ITS...) i trastorns emocionals. 

Específics 

- Reforçar i impulsar programes de la salut sexoafectiva i reproductiva 
amb perspectiva de gènere i diversitat sexual. 

- Millorar i adaptar els missatges i continguts en matèria de salut 
utilitzant un llenguatge inclusiu, així com els canals de comunicació de 
les persones joves, tenint en compte la diversitat. 

- Incorporar la perspectiva de gènere en els models d’aprenentatge i 
sistema educatiu 

- Impulsar el treball en xarxa entre tots i totes les agents implicats en el 
procés educatiu 

 

DESCRIPCIÓ 

- S’ofereixen tallers als instituts de la comarca en tots els àmbits de treball que s’han 
mencionat en els objectius, des de la prevenció, acompanyament i la reducció de danys 
arribant al màxim de joves possibles. 

- També treballem amb campanyes, especialment a través dels canals digitals de comunicació, 
ja que és una eina molt visual per les persones joves i ens assegurem la seva visualització. 

- Formem part de la Xarxa de Salut Comarcal: es decideixen projectes i programes comarcals, 
s’exposa el treball de cada servei i entitat i/o associació i es desenvolupen accions 
comunitàries per incidir en cada àmbit poblacional, en el nostre cas els joves. 

- Oferim tallers i xerrades per a joves i famílies en l’àmbit de la salut. 

DESTINATARIS 
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METODOLOGIA 

Descripció 

- Tallers als Instituts de la Comarca 
- Atenció directa als joves que requereixin ajuda en qualsevol d’aquest 

temes 
- Formacions per a professionals i famílies 
- Monogràfics participatius per a joves 
- Informació que posem a les xarxes socials 

- Contractació de professionals per l’abordatge específic 

Agents implicats 
- Xarxa de salut comarcal 
- INS de la comarca 
- Joves de la comarca 
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- Tècniques de joventut 
- Famílies 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS 

Humans 

 
- Persones professionals contractades de l’àmbit. 
- Personal tècnic de la xarxa de salut comarcal: Pla Educatiu de l’Entorn, 

coordinació àrea psicopedagògica dels centres, professorat, personal 
dels CAPs de la comarca. 

- Tècniques de joventut 
- Joves i Famílies 

Equipaments 
 
Instituts i Oficina Jove de l’Urgell 

Econòmics 
Contracte Programa (Pla Comarcal de Joventut de l’Urgell) + Fem Salut 
CCUrgell + XNEJ 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 

 

8.1.2. Xarxa de Salut Jove 

 

XARXA DE SALUT COMARCAL 

EIX SALUT + EDUCACIÓ + PARTICIPACIÓ + CONNEXIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

OBJECTIUS 

General 
- Impulsar el treball en xarxa entre tots i totes les agents implicats en el 

àmbit de la salut i l’educació. 

Específics 

- Realitzar un treball comunitari per treballar de manera conjunta i sense 
duplicar esforços i accions. 

- Planificar les estratègies per impulsar programes i projectes 
- Ajudar a fer difusió de les accions que realitzen cada servei, entitat i/o 

associació en matèria de salut. 
- Treballar des d’una perspectiva interdisciplinària on totes les persones 

tècniques puguin aportar la seva expertesa i la seva opinió en funció del 
seu lloc de treball 

- Reforçar i impulsar programes de la salut sexoafectiva i reproductiva 
amb perspectiva de gènere i diversitat sexual. 

- Comptar amb campanyes i projectes que han resultat ser òptims en 
altres localitats i poder reproduir el model a la comarca. 

- Donar veu a les persones joves. 
 

DESCRIPCIÓ 

- Aquest projecte ja fa anys que esta en funcionament, des del 2019 s’estructura el projecte i 
se li dona el nom de Xarxa de Salut Comarcal. 

- El projecte serveix per poder tenir un lloc de reunió totes les persones del territori que 
treballen en l’àmbit de la salut, permeten que no es dupliquin accions, que es conegui tot el 
que s’està fent i sorgeixin projectes comuns per sumar esforços i recursos. 
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DESTINATARIS 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 
i + 

                   

METODOLOGIA 

Descripció 

- Es realitzen reunions mensuals sempre que sigui possible, ja que amb 
la pandèmia s’ha anat adaptant a la situació i les necessitats 
prioritàries que tenien alguns serveis. 

- En aquestes reunions cada servei explica les seves accions, quines son 
les problemàtiques actuals en l’àmbit de salut, projectes que s’estan 
fent i els seus resultats i com es pot millorar. 

- També fent accions comunitàries per incidir en certes problemàtiques 
d’interès social (covid-19, botellots, conductes addictives i 
sexoafectives, trastorns emocionals, famílies...) 

 

Agents implicats 

- Pla Educatiu de l’Entorn 
- CAP Tàrrega  
- Joventut i PLACI del Consell Comarcal 
- Tècnica de joventut Ajuntament de Tàrrega. 
- Oficina Jove de l’Urgell 
- Entitats o associacions del territori: Creu Roja 
- Departament de Salut 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS 

Humans 

- Persones professionals contractades de l’àmbit 
- Personal tècnic de la xarxa de salut comarcal: Pla Educatiu de l’Entorn,  

personal sanitari del CAP, tècniques de joventut, tècnica PLACI, tècnica 
Consell Esportiu de l’Urgell i tècnica de joventut Ajuntament de 
Tàrrega. 

- Entitats o associacions del territori: Creu Roja 
- Coordinadora Departament de Salut territorial 

Equipaments 
 
On-line i presencial a cada seu dels membres que conformen la taula. 

Econòmics 
Contracte Programa (Pla Comarcal de Joventut de l’Urgell) i Ajuntament de 
Tàrrega 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 

 

8.2. Línia estratègica: TREBALL I FORMACIÓ 

8.2.1. Referent d’ocupació juvenil 

②REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL 

EIX TREBALL I FORMACIÓ 

OBJECTIUS General 

 
- Treballar coordinadament amb els diferents dispositius de les diferents 

Administracions Públiques que treballen amb les persones joves, per tal 
de donar la millor atenció a la persona jove i oferir-li els recursos més 
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convenients tenint en compte les seves característiques personals i/o 
socials. 

Específics  

- Orientar, empoderar i acompanyar la persona jove en el seu procés 
d’incorporació al món laboral tenint en compte es diversos perfils i 
necessitats de les persones joves. 

- Impulsar i acompanyar a les persones joves a l’autoocupació o la posada 
en marxa de projectes a través de l’economia social i solidària, lligats als 
nous filons d’ocupació i a la producció sostenible i ecològica. 

DESCRIPCIÓ 

- El Consell Comarcal de l’ Urgell compta amb el Programa de Referent d’Ocupació Juvenil 
davant la necessitat de continuar amb la tasca que duien a terme  la xarxa d’impulsors del 
Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, d’atendre i assessorar a la població més jove i 
vulnerable. 

- Les persones destinatàries del Programa referent d'ocupació juvenil són les persones joves 
d'entre 16 i 29 anys, i especialment les persones joves més joves amb especials dificultats per 
motius personals i/o socials, i amb major necessitat d’assessorament i acompanyament en el 
procés de transició del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional. 

 

DESTINATARIS 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 
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METODOLOGIA 
Descripció 

- Tallers als Instituts de la Comarca per part de la Referent d’Ocupació 
Juvenil 

- Orientació i atenció als joves de 16 a 29 anys que estan en recerca 
activa de feina. 

- Assessorament a joves emprenedors 
- Assessorament laboral  
- Assessorament en formacions no formals als joves 
- Coordinació amb tots els agents del territori que treballen en l’àmbit 

de l’ocupació, emprenedoria i accions formatives 
- Xarxa per l’Ocupació de l’Urgell (XOU) 
- Aparicions als mitjans: premsa i xarxes socials 

- Intermediació entre les empreses i els joves 

Agents implicats 
- Referent d’ocupació juvenil 
- Xarxa Ocupació Urgell (XOU) 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS 

Humans 

- Persones professionals contractades de l’àmbit 
- Tècnica referent d’ocupació juvenil 
- Tècniques de joventut OJ 
- Servei d’ocupació Consell Comarcal de l’Urgell 

Equipaments 
 
Instituts i Oficina Jove de l’Urgell 
 

Econòmics SOC + Contracte Programa (Pla Comarcal de Joventut de l’Urgell) 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 
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8.2.2. Formació Jove 

FORMACIÓ JOVES URGELL 

EIX FORMACIÓ I OCUPACIÓ 

OBJECTIUS 

General 
- Desenvolupar una oferta formativa innovadora i de qualitat, donant 

oportunitat a totes les persones joves de la comarca. 
 

Específic 

- Orientar, empoderar i acompanyar la persona jove al llarg de tot el seu 
procés educatiu tenint en compte els diversos perfils i necessitats de les 
persones joves 

- Incorporar la perspectiva de gènere en els models d’aprenentatge i 
sistema educatiu 

- Impulsar el treball en xarxa entre tots i totes les agents implicats en el 
procés educatiu 

- Avançar en un model d’educació integral, inclusiva i comunitària. 
- Vetllar per una educació en el lleure de qualitat i accessible a tothom. 
- Treballar amb eines on-line per aproximar la formació i suprimir les 

barreres de mobilitat de la comarca. 
 

DESCRIPCIÓ 

Aquest projecte pretén poder donar cobertura a la població juvenil de la comarca referent a 
l’àmbit educatiu i formatiu, tant pel que fa orientació i assessorament, com poder realitzar 
formació que sigui d’interès pels joves i així com poder evitar desplaçaments fora de la comarca 
per formar-se.  
Per aquesta part creiem que arran de la pandèmia COVID-19, actualment existeix molta formació 
amb metodologia on-line, que ha generat que la part de mobilitat que en la nostra comarca és 
una àrea molt deficitària quedi resolta amb aquesta opció. 
La formació la volem orientar en tres àmbits: 

- Educació en el lleure: cursos de l’àmbit d’educació en el lleure 
- Cursos orientats a la millora d’ocupabilitat en les persones joves. 
- Monogràfics, tallers i xarrades sobre les línies estratègiques. 

Hem escollit aquest àmbits, ja que són les propostes i demandes que ens fan arribar els joves al 
Servei de Joventut, els diferents Ajuntaments de la Comarca i els centres educatius. 
Aquest projecte també pretén descentralitzar-se i realitzar-se als principals municipis de la 
comarca, per poder donar major cobertura a tot el territori comarcal. 

DESTINATARIS 
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METODOLOGIA Descripció 

- Reunió tècniques de joventut de la comarca: és important conèixer 
que és el que s’està fent, quant és vol fer i com, ja que no podem 
duplicar formació, cursos i xerrades i alhora és important poder 
conèixer els projectes que es desenvolupen per poder tant fer difusió i 
derivar, com per oferir altra formació diferent a la que s’està 
realitzant, sempre i quant no hi hagi demanda, com és el cas de la 
formació en el lleure. 

- Reunió amb les regidories de joventut: en les diferents reunions que es 
realitzen amb les regidories i contactes de seguiment, es comentarà 
l’opció de possibles formacions que poden realitzar-se al municipi en 
concret, en funció de la població jove que realitza la demanda i el tipus 
de formació que es requereix. És important poder descentralitzar la 
formació, per poder arribar a un major nombre de població jove de la 
comarca. 
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- Registre de consultes i formació realitzada: realitzar un registre de les 
consultes sobre educació i formació, que ens arriben a l’Oficina Jove de 
l’Urgell, és una tasca que creiem essencial per poder donar el recurs 
més òptim i sobre les demandes reals de la població jove. Aquest recull 
el complementarem amb els recursos propis en funció de la viabilitat 
tècnica i econòmica de la qual disposem. 

- Associacions juvenils: Les reunions que realitzem amb els joves, també 
són molt útils per poder recollir informació d’aquest tipus, així com 
poder treballar de forma conjunta amb el desenvolupament del Pla 
Local de cada municipi. 

- INS de la comarca: Realitzem contactes periòdics amb els/les 
coordinadors/es pedagògics dels INS, i amb la tècnica que coordina el 
Pla Educatiu de l’Entorn a Tàrrega.  

- Serveis Socials: Alguns dels joves que ens arriben al Servei de Joventut 
són derivats dels Serveis Socials, per això creiem que sempre i quant 
tinguem alguna formació que puguis ser útil pel perfil i per demanda 
de formació, es pot organitzar conjuntament.  

- Referent d’Ocupació Juvenil:treballem conjuntament per oferir tallers i 
xerrades conjuntament. 

- Centres de formació de la comarca: Per poder donar un bon servei 
educatiu, es realitza la tasca de coneixement dels diferents centres de 
formació que existeixen a la comarca, tant per poder derivar i informar 
als usuaris com per poder evitar duplicar formació en el mateix 
moment i lloc.  
Es fan contactes amb els centres per saber els cursos que tenen 
disponibles, tipologia de cursos, convocatòries de subvenció per 
persones aturades, etc... 

- Amb altres serveis comarcals: és important conèixer les realitats 
d’altres serveis comarcals de joventut i poder conèixer altres 
experiències de participació juvenil. 

Agents implicats 

- Tècniques de joventut 
- Referent d’ocupació juvenil 
- Oficina Jove de l’Urgell 
- Centres Educatius 
- Tècniques d’educació 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS 

Humans 

- Persones professionals contractades en aquest àmbit. 
- Tècnica referent d’ocupació juvenil 
- Tècniques de joventut 
- Oficina Jove de l’Urgell 
- Centres Educatius 

Equipaments 
 
Oficina Jove de l’Urgell i municipis 
 

Econòmics Contracte Programa (Pla Comarcal de Joventut de l’Urgell) + Ajuntaments 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 
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8.3. Línia estratègica: HABITATGE 

8.3.1. Masoveria Urbana Urgell 

③MASOVERIA URBANA A L’URGELL 

EIX HABITATGE 

OBJECTIUS 

General 
- Donar resposta al jovent de la nostra comarca que es troben en 

situacions molt precàries a nivell d'habitatge i/o no en disposen. 

Específic 

- Augmentar el parc d’habitatges, en especial el parc de lloguer social per 
a l’obtenció d’habitatges a preus assequibles i tenint en compte la 
diversitat territorial. 

- Regular el preu del lloguer per facilitar-hi l’accés a les persones joves. 
- Promocionar les iniciatives que plantegin noves modalitats d’accés i 

tinença d’habitatges sostenibles. 

DESCRIPCIÓ 

Davant l’esclat de la bombolla immobiliària i l’impacte de les seves conseqüències econòmiques, 
molts col·lectius socials han estat buscant formes alternatives, més solidàries i sostenibles de 
garantir el seu dret a l’habitatge. Aquí és on ressorgeix la masoveria, en aquest cas urbana. 
La idea és que el propietari d’un edifici o habitatge desocupat cedeixi el dret a viure en la seva 
propietat a una persona o grup de persones que a canvi de reformar i/o mantenir l’habitatge en 
bones condicions, es descompta del preu del lloguer. 
En realitat, és un sistema que beneficia a ambdues parts: d’una banda, permet que persones 
sense recursos trobin alternatives a l’habitatge més enllà de l’habitatge protegit, que a més 
escasseja; per l’altre, li brinda l’oportunitat al propietari de garantir que la seva propietat rep un 
manteniment alhora que contribueix a una fi social. 
Aquest projecte de “Masoveria Urbana a l’Urgell” pretén donar resposta a la falta d'habitatges 
socials que hi ha a la nostra comarca. Centrarem la proposta en les persones joves. L'arribada de 
joves migrats sols i d'altres joves en situacions de risc i vulnerabilitat social, ha estat el motiu 
principal d'aquest nou projecte compartit.  
Tot i que es començarà el projecte amb joves menors no acompanyats al municipi de Tàrrega, la 
idea del projecte de “Masoveria Urbana” és cobrir les necessitats d’habitatge de qualsevol jove de 
la comarca, per aquest motiu també s’estan començant a treballar amb alguns municipis com 
Tornabous i Sant Martí de Maldà i projectar-ho a la resta de municipis que es vulguin acollir. 
 

DESTINATARIS 
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METODOLOGIA 

Descripció 

Prioritat: joves de la comarca de l'Urgell 
Derivades per professionals de l'àmbit social 
Prioritzarem places per joves migrades soles i/o en situació de 
vulnerabilitat. ( Poca xarxa formal i informal) 

Agents implicats 

- Conseller Comarcal de Joventut 
- Tècnica d’emancipació Juvenil 
- Referent d’ocupació juvenil 
- Oficina Jove de l’Urgell 
- Serveis Socials del CCUrgell 
- Servei d’Habitatge del CCUrgell 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     
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RECURSOS 

Humans 

- Conseller Comarcal de Joventut 
- Tècnica d’emancipació Juvenil 
- Referent d’ocupació juvenil 
- Oficina Jove de l’Urgell 
- Serveis Socials del CCUrgell 
- Servei d’Habitatge del CCUrgell 

Equipaments 
 
Edificis municipals de Tàrrega 

Econòmics 
Consell Comarcal de l’Urgell  + Ajuntament de Tàrrega + Ajuntaments de la 
comarca. 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 

 

8.4. Línia estratègica: FEMINISME 

8.4.1. Protocol d’Actuació en les Violències Sexistes en entorns d’oci a 

l’Urgell 

④PROTOCOL VIOLÈNCIES SEXISTES EN ENTORNS D’OCI A L’URGELL 

EIX FEMINISME + SALUT + PARTICIPACIÓ + HABITATGE 

OBJECTIUS 

General 
- Reduir les violències sexuals als espais públics d’oci de l’Urgell i 

promoure espais lliures de sexisme. 

Específic 

- Identificar les principals violències sexuals en espais, entorns festius 
al’Urgelli detectar necessitats per reduir-les.  

- Definir accions d’intervenció comunitàries per reduir les violències 
sexuals als espais festius de la comarca segons eixos de prevenció, 
detecció, actuació/atenció i reparació/recuperació.  

- Millorar el treball transversal i coordinat entre els diferents agents i 
actors que interactuen i intervenen als espais festius de la comarca. 

DESCRIPCIÓ 

Crear un Protocol de Violències Sexistes en entorns d’oci a la Comarca de l’Urgell, on queden 
establerts els següents punts: 
- Crea la figura de Referent tècnica del Protocol, persona designada pel Consell Comarcal de 

l’Urgell. 
- Defineix uns compromisos per formalitzar l’adhesió voluntària dels municipis al Protocol i 

crea la figura de Referent local de cada Ajuntament. 
- Defineix uns compromisos per formalitzar l’adhesió voluntària de les entitats que es vinculin 

amb el Protocol i crea la figura d’Agent detector,persones voluntàries.  
- S’implementarà a les Festes populars acordades en el moment d’aprovació. 
- Defineix els principals actors i agent socials implicats, els rols que han d’adoptar, les 

responsabilitats i com s’han de coordinar. 
- S’empara en la Llei (5/2008) del dret de les dones a eradicar la violència masclista: prevenció i 

sensibilització, detecció, atenció, recuperació i reparació 
- Incorpora una mirada LGTBI amb la informació necessària sobre les situacions, casos que es 

poden donar i on es poden derivar i per tant s’empara en laLlei (11/2014)per a garantir els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia,labifòbia i la transfòbia. 

- Es complementa i coordina amb el Protocol de seguretat contra les violències sexuals en 
entorns d’oci de la Generalitat de Catalunya. 
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- Defineix un circuit específic per atendre casos d’agressions durant les festes vinculatal circuit 
del Protocol d’atenció a les dones en situació de violència masclista a la comarca de l’Urgell 
(2016) a través dels canals de derivació amb els recursos especialitzats que l’integren. 

- Estableix un grup de treball, coordinació, seguiment i avaluació sobre el Protocol: el Grup de 
Seguiment del Protocol. 

 

DESTINATARIS 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 
i + 

                   

METODOLOGIA 

Descripció 

Aquest Protocol s’ha realitzat a través de metodologies participatives 
aplicades en els moments de recerca d’informació, d’anàlisi de la situació, 
de comprensió de la realitat i de recull de propostes.  

Al llarg del procés s’ha realitzat una enquesta sobre percepció de les 
violències sexuals i dinàmiques d’oci, entrevistes a informants clau, grups 
de treball participatius amb població i personal tècnic i una Comissió 
Políticaamb càrrecs electes. A través de les tècniques de recerca aplicades i 
les aportacions recollides als grups de treball, s’ha recollit les dades 
necessàries per elaborar la Diagnosi, definir els eixos de treball i dissenyar 
el Protocol.  

Agents implicats 

- Equip Observatori Noctàmbul@s 
- Tècnica Noctàmbul@s referent del Protocol de l’Urgell 
- Tècnica del Programa Inclusió i Gènere de l’Agència Catalana de la 

Joventut (Coordinació territorial de Joventut a Lleida) 
- Tècniques de joventut del Consell Comarcal de l’Urgell 
- Tècnica d’Igualtat del Consell Comarcal 
- Tècnica comarcal del SIAD 
- Tècnica comarcal del SAI 
- Persones entrevistades 
- Persones que han contestat enquesta d’elaboració del protocol 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS 

Humans 

- Equip Observatori Noctàmbul@s 
- Coordinació territorial de Joventut a Lleida 
- Tècniques de joventut del Consell Comarcal de l’Urgell 
- Tècnica d’Igualtat del Consell Comarcal 
- Tècnica comarcal del SIAD 
- Tècnica comarcal del SAI 
- Conselleria de Joventut del Consell Comarcal 

Equipaments 
 
Zones d’oci i lleure, Oficina Jove de l’Urgell, Festes 

Econòmics Contracte Programa (Pla Comarcal de Joventut de l’Urgell) + SIAD 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 
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8.4.2. Urgell Lila 

URGELL LILA 

EIX FEMINISME + SALUT + PARTICIPACIÓ + HABITATGE 

OBJECTIUS 

Generals 

- Prevenir les agressions sexistes per fer sentir més segures a les persones 
que participen o assisteixen a l’activitat, concert, acte o festa. 

- Activar el protocol i atendre a la persona que ha rebut l’agressió, 
intentat preservar la seva intimitat i oferint-li un espai de seguretat. 

Específics 

- Informar, assessorar i escoltar a les persones que vinguin donant 
materials i recursos. 

- Sensibilitzar amb una actitud proactiva. 
- Actuar davant una agressió sexista o LGTBIfòbica. 
- Recollir informació sobre les desigualtats, discriminacions, masclismes o 

violències que passin en aquella temporalitat de temps. 

DESCRIPCIÓ 

Des del Servei de Joventut del Consell Comarcal de l’Urgell posem a disposició de les entitats, 
associacions, institucions i ENS municipals el servei d’Urgell Lila que aquest és un “Punt Lila”, 
destinat a la informació, prevenció, sensibilització i intervenció de les violències masclistes, de 
gènere i LGTBIfòbiques en espais d’oci nocturns. 

 

DESTINATARIS 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 
i + 

                   

METODOLOGIA 

Descripció 

- L’Ajuntament sol·licita el Punt Lila a través d’un document de cessió de 
material. 

- Es contracta a la persona professional o si és un acte molt 
multitudinari a més d’una persona i es contacta amb les persones 
voluntàries. 

- Cedim el material per posar el Punt Lila “Urgell Lila” així com del 
material de difusió i informació rellevant. 

- El personal del municipi s’encarrega d’informar a les persones 
encarregades del muntatge i del protocol de seguretat per establir el 
Punt Lila en un lloc adequat. 

- Les tècniques de joventut fem difusió a través dels canals de 
comunicació existents, així com cada Ajuntament a les seves xarxes. 

 

Agents implicats 

- Persona voluntària, formada prèviament en informació, prevenció, 
sensibilització i intervenció de les violències masclistes, de gènere i 
LGTBIfòbiques en espais d’oci nocturn a càrrec del Consell Comarcal de 
l’Urgell.  

- Professional de l’àmbit social amb les competències bàsiques en 
informació, prevenció, sensibilització i intervenció de les violències 
masclistes, de gènere i LGTBIfòbiques en espais d’oci nocturn. Aquesta 
persona haurà d’acreditar que requereix de les competències 
necessàries per dur a terme aquesta feina. 

- Tècniques de joventut 
- Persona de l’Ajuntament encarregada d’aquest àmbit 
- Regidoria de Joventut 
- Tècnica d’igualtat. 

TEMPORALITZACIÓ 
 

2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     
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Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS 

Humans 

- Tècniques de joventut, Igualtat, SIAD I SAI 
- Tècnica Coordinació Territorial de Joventut a Lleida 
- Personal Ajuntaments 
- Contractació de la persona professional  
- Voluntariat. 

Equipaments 
 
Zones habilitades per festes , espais municipals i Oficina Jove de l’Urgell 

Econòmics Contracte Programa (Pla Comarcal de Joventut de l’Urgell) + SIAD 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 

 

8.5. Línia estratègica: PARTICIPACIÓ I COHESIÓ TERRITORIAL 

8.5.1. PARTICIPACIÓ ACTIVA: Consell de Joves de l’Urgell 

⑤PARTICIPACIÓ ACTIVA: Consell de Joves de l’Urgell 
 

EIX PARTICIPACIÓ I COHESIÓ TERRITORIAL 

OBJECTIUS 

General 

- Crear espais i canals de participació per a què la gent jove pugui dialogar 
amb les diferents administracions, construint de forma conjunta les 
polítiques públiques que els afecten, en especial en l’àmbit local. Crear 
un Consell de Joves. 

 

Específic 

- Fomentar una cultura participativa i la predisposició dels i de les joves a 
adoptar posicions més actives, compromeses i crítiques amb el seu 
entorn. 

- Incrementar i millorar la interlocució dels i les joves amb l’administració 
- Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar 

l’organització de les persones joves i canalitzar la seva participació. 
- Fomentar la participació dels joves de diferents municipis amb un 

objectiu comú per incentivar la participació. 
- Fer participar a les associacions i grups de joves en les activitats i 

projectes comarcals. 

DESCRIPCIÓ 

 
Creació d'una taula comarcal de Joventut per anar cap a unes Polítiques de Joventut eficients i 
amb resposta. Els nous models de consum i la manca d'existència d'un model participatiu de 
societat que faciliti la participació dels infants i adolescents en el seus àmbits vitals dificulta la 
participació activa de les persones joves en el teixit associatiu dels seus municipis. Per tant, cal 
apoderar i dotar de recursos a les persones joves per la seva implicació crítica, activa i 
responsable en les entitats procurant el seu relleu generacional i apropant la cultura participativa. 

 

DESTINATARIS 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 
i + 

                   

METODOLOGIA Descripció 
- Recerca de joves de la comarca 
- Parlar amb les Associacions Juvenils de la comarca 
- Buscar referents joves 



 
69 Pla Comarcal de Joventut de l’Urgell 2021-2025 

- Assemblea de joves de l’Urgell 
- Difusió per xarxes socials 

 

Agents implicats 

- Joves dels diferents municipis de l’Urgell 
- Tècniques de joventut 
- Regidories de Joventut dels municipis 
- Conselleria de Joventut del Consell Comarcal 
- Coordinació Territorial de Joventut  

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS 

Humans 

- Joves dels diferents municipis de l’Urgell 
- Tècniques de joventut 
- Regidories de Joventut dels municipis 
- Conselleria de Joventut del Consell Comarcal 

Equipaments 
 
Equipaments municipals, Locals de Joves, Oficina Jove de l’Urgell 

Econòmics 
Contracte Programa (Pla Comarcal de Joventut de l’Urgell + Plans Locals de 
Joventut) 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 

 

8.5.2. Festa Jove de l’Urgell 

FESTA JOVE DE L’URGELL 
 

EIX Formació i educació + Participació juvenil i associacionisme + Habitatge i arrelament 

OBJECTIUS 

General 

 
- Fomentar una cultura participativa i la predisposició dels i de les joves a 

adoptar posicions més actives, compromeses i crítiques amb el seu 
entorn, sent els protagonistes i organitzadors d’actes per a joves. 

 

Específic 

- Incrementar i millorar la interlocució dels i les joves amb l’administració 
- Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar 

l’organització de les persones joves i canalitzar la seva participació. 
- Fomentar la participació dels joves de diferents municipis amb un 

objectiu comú per incentivar la participació. 
- Fomentar el paper de les persones joves com a productores 

d’informació sobre elles mateixes. 
- Fer participar a les associacions i grups de joves en les activitats i 

projectes comarcals. 
- Crear espais i canals de participació per a què la gent jove pugui dialogar 

amb les diferents administracions, construint de forma conjunta les 
polítiques públiques que els afecten, en especial en l’àmbit local.  

- Fer participar a les associacions i grups de joves en les activitats i 
projectes municipals i en activitats pròpies. 
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DESCRIPCIÓ 

 
- Aquest és un programa que neix a través de les taules de regidors de joventut que es 

realitzen a la comarca de l’Urgell, promogudes entre el Consell Comarcal de l’Urgell i els 
municipis de la comarca. Aquestes reunions es van començar a impulsar al novembre de l’any 
2013 amb l’inici i redacció del PIECJ, amb la detecció de les necessitats i problemàtiques dels 
joves de l’Urgell. 

- Amb la Festa Jove de l’Urgell, es fomenta la participació juvenil, l’associacionisme juvenil i la 
relació entre els joves i l’administració pública i els polítics, així com crear una xarxa de treball 
conjunt de la comarca que facilitarà posteriors sinèrgies tant amb els joves com amb els 
polítics. Volem fomentar el treball cooperatiu i l’empoderament, i donar a conèixer tota la 
tasca que fan els joves des de que comencen a pensar la seva Trobada Jove fins el dia que es 
realitza per fer visible tot el que fan, com és relacionen, com cooperen junts, treballen pel seu 
municipi i s’organitzen perquè tot surti com havien previst.  

DESTINATARIS 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 
i + 

                   

METODOLOGIA 

Descripció 

- Treball en xarxa 
Per tal de poder treballar de forma conjunta és necessari realitzar diferents 
accions que ens ajudaran a concretar les accions que es dinamitzen pels 
joves a la Comarca: 

- Reunió tècniques de joventut de la comarca i professionals que 
treballin amb joves. 

- Reunió amb els regidors de joventut/Ajuntaments 
- Associacions juvenils 
- Entitats 
- INS de la comarca 
- Joves dels diferents municipis 

 

Agents implicats 

Pel que fa al treball interdepartamental i interinstitucional, es treballa en 
cada projecte de forma cooperativa amb els diferents agents implicats: 

- Ajuntaments de la Comarca 
- Consell Comarcal de l’Urgell: infraestructures, material... 
- Direcció General de Joventut 
- Diputació de Lleida 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS 

Humans 

- Persones joves de l’Urgell 
- Associacions de joves de l’Urgell 
- Personal tècnic i regidories de joventut dels Ajuntaments. 
- Tècniques de joventut 
- Coordinació Territorial de Joventut 

Equipaments 
 

Ajuntaments, Oficina Jove de l’Urgell 

Econòmics 
Contracte Programa (Pla Comarcal de Joventut de l’Urgell) + Direcció 
General de Joventut + Diputació de Lleida + Plans Locals de Joventut 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 
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8.5.3. Projecte Tècnic Compartit + Plans Locals 

TÈCNIC COMPARTIT + PLANS LOCALS 
 

EIX TOTS ELS EIXOS  

OBJECTIUS 

General 

- Reduir el despoblament i promoure l’arrelament, el vincle i el foment 
del retorn de les persones joves en el medi rural. 

- Oferir recursos en matèria de polítiques de joventut a tots els municipis 
que ho requereixin. 

- Disposar de l’ajut tècnic per elaborar, assessorar i desenvolupar les 
polítiques de joventut municipals. 

Específic 

- Incrementar i millorar la interlocució dels i les joves amb l’administració 
- Facilitar canals, eines, infraestructures i espais per fomentar 

l’organització de les persones joves i canalitzar la seva participació. 
- Fomentar la participació dels joves de diferents municipis amb un 

objectiu comú per incentivar la participació. 
- Fomentar el paper de les persones joves com a productores 

d’informació sobre elles mateixes. 

DESCRIPCIÓ 

- Aquest programa pretén donar suport tècnic i econòmic als Ajuntaments de la comarca de 
l’Urgell que requereixen d’assessorament i suport tècnic per poder redactar i desenvolupar 
els corresponent Pla Local de Joventut al seu municipi i els projectes d’actuació anuals. 

- Aquest,  és un instrument que aporta legitimitat, posiciona, genera espais de treball, facilita 
l’organització, estableix un full de ruta, afavoreix la participació i genera uns aprenentatges. 
Va dirigit a facilitar una intervenció transformadora, amb joves i a mig-llarg termini. 

- El tècnic compartit és l'encarregat de dissenyar i proposar les metodologies i estructures 
necessàries perquè cada municipi pugui tirar endavant les propostes previstes. S’entén que 
les propostes que presenta s’han de coordinar amb el personal de l’ajuntament a fi d’obtenir-
ne el màxim rendiment. 

DESTINATARIS 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 
i + 

                   

METODOLOGIA 

Descripció 

- Reunió amb la regidoria de joventut de l’Ajuntament que vulgui 
realitzar el Pla Local de Joventut 

- A l’Urgell tenim ½ jornada d’una tècnica compartida: la ràtio de pobles 
que pot assumir és entre 5 i 6 municipis. 

- Es fa un procés de diagnosi: enquestes, taules de participació, 
assemblees,  recerca de dades estadístiques. Punt de partida. 

- S’estableixen reunions participatives amb les persones joves per poder 
decidir quins son els eixos que es treballaran i els projectes i activitats 
que es desenvoluparan 

- La tècnica compartida elabora el Pla Local de Joventut i en farà 
seguiment. 

Agents implicats 

- Persones joves de l’Urgell 
- Associacions de joves de l’Urgell 
- Personal tècnic i regidories de joventut dels Ajuntaments. 
- Tècniques compartida de Joventut 
- Tècnica comarcal de joventut 
- Coordinació Territorial de Joventut 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     
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Avaluació                     

RECURSOS 

Humans 

- Persones joves de l’Urgell 
- Associacions de joves de l’Urgell 
- Personal tècnic i regidories de joventut dels Ajuntaments. 
- Tècniques compartida de Joventut 
- Tècnica comarcal de joventut 
- Coordinació Territorial de Joventut 

Equipaments 
Municipis, locals de joves, Oficina Jove de l’Urgell 
 

Econòmics Contracte Programa + Subvenció PLJ + Ajuntaments 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 

 

8.5.4. Projecte Pobles de -500 habitants 

PROJECTE POBLES DE -500 HABITANTS 
 

EIX TOTS ELS EIXOS DEL PLA COMARCAL DE L’URGELL 

OBJECTIUS 

Generals 

- Proporcionar accions als Ajuntaments més petits de 500 habitants que 
vulguin desenvolupar polítiques juvenils. 

- Reduir el despoblament i promoure l’arrelament, el vincle i el foment 
del retorn de les persones joves en el medi rural. 

Específics 

- Fomentar la participació dels joves de diferents municipis amb un 
objectiu comú per incentivar la participació. 

- Fomentar el paper de les persones joves com a productores 
d’informació sobre elles mateixes. 

- Donar oportunitats als municipis de l’àmbit rural per poder empoderar 
als joves i donar vida a les polítiques de joventut. 

- Oferir als municipis de menys de 500 habitants accions per 
desenvolupar en l’àmbit de la joventut. 

- Oferir suport tècnic comarcal  

DESCRIPCIÓ 

Abans de formar part del Contracte Programa del Departament de Drets Socials tots els municipis 
podien tenir el se propi Pla Local o Pla d’Actuació de Joventut. Un cop vam entrar al Contracte 
Programa a l’any 2017, els municipis més petits de 500 habitants van passar a formar part del Pla 
Comarcal. 
Aquest fet és positiu ja que podem aglutinar tant recursos econòmics com equip tècnic per poder 
desenvolupar polítiques de joventut, seguint la mateixa línia del Pla Comarcal en municipis petits. 
Tot i que és clau que existeixi una figura tècnica que pugui dinamitzar els municipis petits a la 
nostra comarca, l’Urgell, seria necessària ja que tenim 9 pobles de menys de 500 habitants. 
 

DESTINATARIS 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 
i + 

                   

METODOLOGIA 
Descripció 

- Fer reunions amb la regidoria de joventut o equivalent 
- Fer partícips als joves de les polítiques de joventut comarcals 
- Oferir les accions que disposem a nivell comarcal 
- Mancomunar accions i activitats 

Agents implicats 
- Regidories de joventut dels municipis 
- Ajuntaments 
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- Joves dels municipis 
- Tècniques de joventut 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS 

Humans 
- Regidories de joventut dels municipis 
- Joves dels municipis 
- Tècniques de joventut 

Equipaments 
 
Equipaments municipals, Oficina Jove de l’Urgell 
 

Econòmics Contracte Programa (Pla Comarca) + Ajuntaments 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 

 

8.6. Línia estratègica: CONNEXIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

8.6.1. Xarxes Socials 

⑥XARXES SOCIALS 
 

EIX TOTS ELS EIXOS DEL PLA COMARCAL 

OBJECTIUS 

General 

- Millorar i adaptar les eines de comunicació digital existents adreçades a 
les persones joves, adaptant el llenguatge i la usabilitat i incorporant-hi 
nous canals digitals i ser un referent d’informació i comunicació amb els 
joves. 

Específic 

- Establir eines de comunicació cocreatives i bidireccionals amb les 
persones joves i per a elles, amb presència als espais de comunicació 
digital allà on hi ha persones joves. 

- Impulsar i acompanyar als ens locals per la transformació digital en 
l’àmbit de la joventut. 

- Fer participar als joves de les eines i canals de comunicació de l’Oficina 
Jove de l’Urgell. 

- Potenciar un ús de dispositius mòbils i del consum audiovisual i 
transmèdia responsable, ètic i com a eina d’aprenentatge. 

- Oferir espais d’intercanvi i de treball de col·laboració en matèria de 
joventut. 

- Visualitzar programes referents de joves diversos a les xarxes socials. 
- Impulsar campanyes referents a les línies estratègiques del Pla 

Comarcal. 
- Potenciar les bones pràctiques de les xarxes socials 

DESCRIPCIÓ 

Des de fa diversos anys que van començar a sorgir les xarxes socials, des del servei de joventut 
s’ha apostat per ser-hi, principalment com a eina informativa i de prevenció, però cada cop ens 
dirigim més cap a ser una eina comunicativa i de participació jove. 
Actualment tenim compte detwitter, instagram i facebook i com a canal de comunicació el 
whatsapp, el que més utilitzem és la xarxa social “Instagram” i el “whatsapps” per comunicar-nos 
amb els joves, la resta son canals més informatius. 
La idea del projecte es que sigui un document viu, que ens anem adaptant als canvis, les novetats, 
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per poder treballar cooperativament amb els joves i generant contingut amb la línia 
d’aprenentatge, bones pràctiques i prevenció. 
 

DESTINATARIS 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 
i + 

                   

METODOLOGIA 

Descripció 

 
- Coordinació entre les àries de comunicació del Consell Comarcal i les 

xarxes de l’Oficina Jove de l’Urgell. 
- Establir dies de publicacions amb les tècniques del servei de joventut i 

de l’Oficina Jove, prioritzar que volem publicar. 
- Tenir un mateix estil gràfic i d’escriptura en les publicacions. 
- Una tècnica de joventut és qui gestiona les publicacions i qui fa de pon 

amb la resta de personal tècnic. 
- Les dos tècniques de joventut decideixen el contingut i el que es 

publicarà, la resta de persones de l’equip de joventut faciliten tota 
aquella informació que volen que surti a les xarxes de les seves àries 
de treball. 

Agents implicats 

- Tècniques de joventut del Consell Comarcal de l’Urgell 
- Referent d’Ocupació Juvenil 
- Tècniques municipals de joventut 
- Tècnica de comunicació del Consell Comarcal. 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS 

Humans 
- Tècniques de joventut del Consell Comarcal de l’Urgell 
- Tècnica de comunicació del Consell Comarcal de l’Urgell 

Equipaments 
 
Dispositius mòbils de les tècniques de joventut. 
 

Econòmics Contracte Programa (Pla Comarcal) 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 

 

8.6.2. Joventut en Xarxa 

JOVENTUT EN XARXA 
 

EIX CONNEXIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL 

OBJECTIUS 

General 

- Aprofitar les eines digitals per realitzar accions i així reduir l’impacte que 
ocasiona la bretxa que existeix en la mobilitat a la comarca. 

- Creació d’una pàgina web per poder facilitar eines, recursos i informació 
de manera on-line. 

Específic 
- Fomentar accions i activitats a través dels canals digitals per evitar la 

dificultat en la mobilitat. 
- Oferir espais d’intercanvi i treball de col·laboració en matèria de 
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joventut. 
 
 

DESCRIPCIÓ 

L’Urgell es caracteritza per disposar de molts nuclis de població i d’una escassa xarxa de transport 
públic tant diürn com nocturn, la qual cosa provoca una alta dependència del vehicle privat. 
Tanmateix, l'equilibri territorial i la cohesió social passa per possibilitar l’accés, amb igualtat 
d’oportunitats, als diferents serveis públics adreçats a les persones joves. És per això que esdevé 
necessari seguir fomentant la descentralització territorial dels serveis comarcals. Es percep un 
distanciament geogràfic entre les persones joves de diferents municipis, que té molt a veure amb 
les deficiències del transport públic. 
El que volem amb aquest projecte és facilitar als joves els recursos, informacions, comunicacions 
de manera on-line per facilitar la manca de transports i mobilitat comarcal, especialment a les 
persones joves que encara no disposen de vehicle propi. 
 

DESTINATARIS 
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

30 
i + 

                   

METODOLOGIA 

Descripció 

- Creació d’una pàgina web: aquesta eina facilitarà que les persones 
joves de la comarca tinguin un lloc on-line on poder trobar tota la 
informació que necessiten basada ens els eixos i les línies 
estratègiques del nostre Pla Comarcal. 

- El que volem que hi hagi a la web és contingut informatiu, de 
comunicació directa on-line, recursos telemàtics, oferta formativa i 
laboral... 

- Sumar les xarxes socials al projecte web 
- Crear un banc de recursos i una web dinàmica per oferir la cartera de 

serveis de l’Oficina Jove i que coneguin tant les persones tècniques 
com tota l’ajuda que els hi podem oferir. 

 

Agents implicats 

- Tècniques de joventut del Consell Comarcal de l’Urgell 
- Referent d’Ocupació Juvenil 
- Tècniques municipals de joventut 
- Conselleria de Joventut del Consell Comarcal 

TEMPORALITZACIÓ 

 
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Disseny                     

Implementació                     

Avaluació                     

RECURSOS 

Humans 

- Tècniques de joventut del Consell Comarcal de l’Urgell 
- Referent d’Ocupació Juvenil 
- Tècniques municipals de joventut 
- Conselleria de Joventut del Consell Comarcal 

Equipaments 
 
Equips informàtics i dispositius mòbils de l’Oficina Jove de l’Urgell. 

Econòmics Contracte Programa (Pla Comarcal) 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

- Pregunta avaluació 
- Indicadors d’avaluació 
- Fonts d’informació 
- Persones encarregades de l’avaluació 
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9. PROJECTES ESTRUCTURALS I DADES DE CONTACTE 

 

↘ Oficina Jove de l’Urgell 

 

Les Oficines Joves (OJ) són la materialització de l’objectiu que assenyalen tant la Llei de 

Polítiques de Joventut de Catalunya com el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 

2010-2020: la creació i desplegament de la Xarxa Nacional d’Emancipació Juvenil 

(XNEJ), amb la finalitat de facilitar la realització del projecte de vida de les persones 

joves atenent la diversitat de formes i models de vida, millorant la taxa d’emancipació 

juvenil. 

Les OJ són una iniciativa de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de 

Catalunya que, de manera interinstitucional i interdepartamental, amb altres 

administracions (Ajuntaments i Consells Comarcals) i agents, posa a l’abast de la 

joventut una xarxa de serveis i equipaments que pretén afavorir el seu procés 

d’emancipació. 

Cada OJ coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil del seu territori i és 

d’abast comarcal. En funció de la seva ubicació geogràfica i les característiques de la 

població jove del seu àmbit d’actuació, les OJ ofereixen informació, orientació i 

assessorament en tots aquells àmbits relacionats amb el procés d’emancipació: Treball 

i Emprenedoria, Educació, Salut i Habitatge. 

Així, entre altres funcions, les OJ tenen la missió de difondre convocatòries d’ajuts, 

tràmits i recursos per trobar feina, oferir orientació en matèria educativa, assessorar 

en la recerca d’habitatge i resoldre dubtes en salut. 

 

↘ Visites Casals d’Estiu i Instal·lacions Juvenils 

 

Amb l’entrada en vigor del Decret 187/1993, de 27 de juliol, de delegació de 

competències de la Generalitat en matèria de joventut a les comarques, es deleguen 

les competències d’execució en matèria d’instal·lacions destinades a activitats amb 

infants i joves. Per fer possible l’efectivitat d’aquestes competències, es va subscriure 

un conveni amb cada comarca, en el qual el consell comarcal va incloure l’exercici de 

les competències de la Direcció General de Joventut que es delegaven, derivades del 

Decret 140/2003, de 10 de juny, d’aprovació del Reglament d’instal·lacions destinades 

a activitats amb infants i joves. En els convenis amb cada consell comarcal es va recollir 

també la col·laboració del consell comarcal en la verificació del compliment del Decret 

267/2016, de 5 de juliol, de regulació de les activitats d’educació en el lleure en les 

quals participen menors de 18 anys i la funció d’assistència i cooperació als municipis 

del seu àmbit territorial en matèria de joventut, desplegada en el marc dels plans 

comarcals de joventut. 

A la comarca la instal·lació juvenil que tenim activa és: 

- Casa de Colònies de Rocallaura 
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Les visites d’inspecció a les instal·lacions juvenils son bianuals i les visites a les 

activitats de lleure es realitzen principalment cada estiu, amb els casals d’estiu i 

colònies que es fan a la comarca de l’Urgell. 

 

↘ Dades de contacte i xarxes socials 
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