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1. PRESENTACIÓ DEL PLA LOCAL DE JOVENTUT 

L’Ajuntament d’Anglesola, en col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Urgell 

presenta el Pla Local de Joventut 2021-2025. 

El Pla Local de Joventut  (PLJ) és el document estratègic de referència a l’hora de 

plantejar i desenvolupar les polítiques de joventut del municipi durant el període 2021-

2025. Aquí és on es recolliran les línies estratègiques, els projectes i les actuacions 

concretes que donaran forma i coherència a l’actuació del Programa de Joventut de 

l’Ajuntament d’Anglesola, com al conjunt de les accions encarades a la població jove 

que es realitzaran des del consistori en els propers 4 anys. Aquest, és un document 

imprescindible a l’hora d’ordenar els recursos disponibles i planificar-los per al d’oferir 

una resposta eficient a les potencialitats de la població jove. 

El Pla Local de Joventut presenta una doble finalitat. Per una banda, és un document 

d’anàlisi de la realitat juvenil, en el que s’han tingut en compte dades quantitatives i 

qualitatives mitjançant les quals hem obtingut una visió general de les problemàtiques, 

necessitats i les expectatives del jovent del territori. D’altra banda, gràcies a aquesta 

informació que ha estat recollida, ha estat possible plantejar i estructurar les 

actuacions que es duran a terme a llarg termini en els pròxims 4 anys. 

Cal recordar, que qualsevol pla estratègic ha de basar-se en la priorització dels 

aspectes que es volen treballar, donat que els recursos són sempre limitats, i a la 

vegada les característiques específiques del municipi poden fer que determinats temes 

siguin considerats més prioritaris. De la mateixa manera, hem de tenir en compte que 

l’elaboració d’aquest pla s’ha desenvolupat durant l’any 2021, això significa que tota la 

informació que s’hi recull està molt vinculada a aquest període. Tot això, s’entén de 

manera que la realitat de la població jove es pot veure modificada en qualsevol 

moment al llarg dels pròxims quatre anys. 

Durant el procés d’elaboració del Pla Local ha aparegut la pandèmia originada per la 

Covid-19 que ha capgirat i aturat molts àmbits i sectors que afecten directament el 

quotidià de les persones joves. Aquesta situació pot comportar variacions amb l’anàlisi 

de la realitat juvenil presentada en aquest pla, degut a un canvi considerable d’hàbits i 

rutines entre la població joves des del març del 2020 fins l’actualitat. En aquest sentit, 

els hàbits de les persones joves van evolucionant en paral·lel als canvis que es van 

produint en les diferents etapes del confinament i a les seves corresponents 

normatives, sobretot pel que fa a les pràctiques socials, educatives i culturals 

presencials. En aquest moment, és molt d’hora per avaluar quin impacte tindrà la 
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pandèmia en la vida dels i les joves i també quins canvis seran reversibles només 

lligats al confinament o bé irreversibles amb canvis estructurals en la vida del col·lectiu 

jove que la pandèmia a accelerat o provocat, com per exemple, l’increment del consum 

de continguts digitals entre la població jove. 

Així doncs, els projectes presentats per a satisfer els objectius marcats en aquest pla 

local també es poden veure modificats per tal d’adequar-se a aquesta “nova realitat”, a 

les diferents normatives i, sobretot a les necessitats de les persones joves d’Anglesola 

que puguin sorgir en aquest nou context. 
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1.1. Presentació de la Regidoria de Joventut 

La voluntat política de l'Ajuntament d’Anglesola i la Regidoria de Joventut al realitzar la 

redacció i aprovació del Pla Local de Joventut amb la col·laboració del Consell 

Comarcal i l'Oficina Jove de l’Urgell és conèixer les necessitats de la nostra gent jove i 

poder traspassar del paper a la realitat les seves inquietuds i necessitats.  

 

El pla va enfocat a la població jove entre 12 i 35 anys, sabem que es un rang d'edats 

amb diferents necessitats però intentarem donar oportunitats i crear sinergies entre les 

diferents generacions de joves, ja que tots i totes poden interrelacionar-se i treure’n 

coses positives. 

 

L'objectiu de la redacció del pla es la realització de polítiques de joventut, que 

cohesionin el nostre jovent envers el treball comú i la tolerància de tot tipus, per tal de 

que tinguin uns valors humanitaris i socials.  

 

Josep Vidal Amenós 

Regidor de Joventut, Agricultura i Esports 
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1.2. Antecedents 

L’any 2003 l’Ajuntament d’Anglesola va començar a treballar les polítiques locals de 

joventut presentant el seu primer Pla Local de Joventut. L’últim Pla que s’ha trobat és 

de l’any 2007 i aquest va quedar obsolet, així doncs seguidament vam passar a formar 

part del Pla Comarcal de Joventut de l’Urgell. 

Aquest quadrienni volem anar cap a unes polítiques de joventut locals eficients i de 

qualitat, per tant hem cregut oportú i necessari elaborar aquesta Pla per implementar-

lo en els pròxims 4 anys.  
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2. PROCÉS METODOLÒGIC 

2.1. Marc teòric i normatiu 

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

s’han de desplegar les polítiques de joventut. Aquests dos són la Llei 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 a un municipi pren forma amb 

el Pla Local de Joventut, aquesta és l’estratègia de definició de les polítiques que 

permet pensar prèviament en la millor intervenció segons les necessitats existents i els 

recursos disponibles. En resum, és la metodologia que ens permet respondre millor a 

les necessitats dels iles joves de cada territori, transformar una determinada situació, 

donat que ajuden a: 

 Conèixer allò sobre el que es pretén intervenir 

 Decidir a partir del coneixement 

 Dirigir d’acord amb les decisions preses 

Una de les característiques principals d’un Pla Local de Joventut és la incorporació del 

seu disseny, com també el seguiment dels joves de municipi tal i com recull la Llei de 

polítiques de joventut 33/2010 del Parlament de Catalunya, on aquesta és la llei 

referent en polítiques de Joventut a Catalunya i que te com a objectiu: 

Disposar d’un marc jurídic clar, breu i concís, ja que des que la Generalitat de 

Catalunya va assumir la competència en exclusiva en l’àmbit de Joventut, es van anar 

impulsant les diverses actuacions i a l’any 2000 es va disposar d’un instrument 

estratègic d’ordenació i planificació, que aquest és el Pla Nacional de Joventut de 

Catalunya (PNJCat). Per tant, ara amb l’aprovació de la LPJ, es crea un marc jurídic 

per tal de regular aquesta competència.  

En l’ordenació de les polítiques de joventut, LPJ endreça i regula aquestes polítiques 

de joventut que duen a terme les diverses administracions, des de l’àmbit autonòmic 

fins l’àmbit local (Ajuntaments i Consells Comarcals), i aquest té la funció de delimitar 

les competències i responsabilitats.  

Com a segon document trobem el Pla Nacional de Joventut de Catalunya (PNJCat 

2010-2020), aquest és l’eina de planificació de les polítiques de Joventut a Catalunya, 

el qual es defineix com un pla sectorial de coordinació en l’àmbit de joventut que te per 



Pla Local de Joventut d’Anglesola 2021-2025 

8 
 

finalitat assegurar la coherència metodològica en l’activació de les diferents institucions 

públiques que duen a terme polítiques de joventut, de conformitat amb la legislació del 

règim local. L’any 2010 marca un punt d’inflexió important en la història de les 

polítiques de joventut, en tant que va suposar la fi de la vigència del que va ser el 

primer Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2000-2010 i es començà una nova 

etapa regida pel nou PNJCat 2010-2020. Bé, aquest pla té una clara voluntat de 

transformació social, ja que es planteja desenvolupar polítiques que incideixin no 

només sobre la persona jove, sinó també sobre totes les seves transicions i el seu 

entorn. Tanmateix, el PNJCat 2010-2020 té per objectiu influir en els agents amb 

competències o responsabilitats per tal que aquests impregnin la seva acció dels 

principis de fer establertes en aquest mateix document. 

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.).  
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 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. 

 

2.1.1. El concepte de joventut 

La joventut és una etapa vital que compta amb un seguit de característiques i 

necessitats específiques que calen abordar, moltes d’aquestes són imprescindibles a 

l’hora de formar la vida adulta de l’ésser humà.  

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020, document que agafem de referència a 

l’hora d’elaborar aquest Pla Local de Joventut, ja que a l’hora d’enfocar les politiques 

de joventut interessa optar per una conceptualització àmplia que reculli totes aquelles 

problemàtiques i oportunitats que estan relacionades amb la gent jove que han 

d’afrontar les polítiques públiques, per això el PNJCat2020 ens presenta dues 

definicions de joventut, una primera més declarativa, i la segona més operativa: 

Definició declarativa, aquí la joventut es planteja com un període del cicle vital que va 

caracteritzat per les següents característiques: 

- És un període del cicle vital, comporta uns canvis biològics i psicològics, com 

actituds i rols socials. 

- Les transicions: educatives, laborals, residencials, familiars i ciutadanes, 

aquestes són les que fan que l’individu no sempre sigui lineal. 

- Aquest no és un pas que la persona faci de forma passiva, sinó que el 

construeix, ja que la joventut és un moment de construcció de projectes de 

vida. 

- Procés d’adquisició i d’exercici de la ciutadania i rols ciutadans, vas 

adquirint diferents rols i competències que fan que l’individu no sols sigui 

protagonista del seu projecte de vida, sinó també de la societat on viu. 

- Perspectiva generacional, la joventut és el futur i pot esdevenir com un 

col·lectiu destinat a tenir un paper protagonista en el canvi social i 

transformacions. 

- Construcció d’identitats personals i col·lectives, són els diferents processos 

que passa la joventut i la caracteritzen. 

La definició operativa: 
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 Especifica que, quan es vol delimitar la joventut com a període del cicle vital 

s’acostuma a fer a través de l’edat. La llei de polítiques de joventut de 

Catalunya (a partir d’ara LPJC) recull un interval d’edat, que va des dels 16 als 

29 anys, i ja compta amb el fet que la complexitat de la joventut i la diversitat de 

polítiques que s’hi adrecen obliguen a ser oberts en les fronteres de l’edat. 

 Per aquesta raó, i en els mateixos termes, el PNJCat 2020 mantindrà la 

referència de 16 a 29 anys, tot i que deixa oberta aquesta definició operativa 

perquè sigui dins de cada política i/o programa concret on es defineixin els 

límits d’edat que més s’adeqüin  a les necessitats de la seva intervenció. 

 

2.1.2. 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 PNJ 

Cat els sintetitza en quatre grans principis rectors que es detallen seguidament: 

 PARTICIPACIÓ  la política pública no pot estar allunyada de la població 

juvenil i del moviment juvenil organitzat, així com d’altre agents que poden 

intervenir en el desenvolupament de la política i en la realitat juvenil: centres 

educatius, entitats per a joves i d’altres. És necessari incorporar la veu dels 

diferents agents claus en totes les fases de la política de joventut si partim 

d’una perspectiva comunitària. 

- Governança democràtica: les administracions no han de jugar un paper 

jeràrquic, sinó que el que han de fer és coordinar i facilitar la participació dels 

agents claus implicats. 

- Corresponsabilitat: els agents claus implicats han de responsabilitzar-se de la 

política pública jugant un paper molt concret, per això cal establir tots els 

mecanismes i espais per fer-ho possible. 

- Formes de democràcia directa i semidirecta: les polítiques de joventut han de 

desenvolupar i incorporar mecanismes per fer possible l’articulació de la veu i 

l’acció dels agents en les fases de la política de joventut. 
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 TRANSFORMACIÓ  les polítiques de joventut han de ser transformadores 

per tal de poder contribuir a la missió del PNJCat, per tan el seu impacte ha de 

ser positiu a la realitat juvenil i en el seu entorn. 

- Inclusió: cal dissenyar accions i programes pel col·lectiu de les persones joves 

a través del disseny d’accions i programes, respectant i atenent les necessitats 

diverses existents entre les persones joves. 

- Universalisme: és necessari treballar perquè la diversitat i necessitats diverses 

de les persones joves no siguin elements estructurals de desigualtat, pel que 

les polítiques de joventut han de desenvolupar accions que disminueixin els 

efectes diferencials en l’accés als béns i serveis dels i les joves. 

- Lluita contra les desigualtats socials: les polítiques de joventut han de generar 

oportunitats socials pel desenvolupament personal i col·lectiu de les persones 

joves, així fent disminuir els efectes dels elements estructurals de desigualtats i 

generar dinàmiques d’inclusió. 

 

 INTEGRALITAT  les diferents esferes en la vida de les persones estan 

interconnectades, això vol dir que s’ha de treballar en les polítiques de joventut 

des d’una perspectiva integral tenint en compte sempre la multicausalitat de les 

problemàtiques, la multiplicitat d’agents implicats i de diferents processos i 

transicions juvenils. 

- Transversalitat: treballar transversalment significa incorporar la perspectiva 

juvenil en les diferents àrees i accions que es desenvolupen, de manera que 

s’integrin les necessitats i problemàtiques de les persones joves en la política 

pública. Aplicar la transversalitat està directament relacionat amb el treball 

interdepartamental. 

- Govern multinivell: aquest concepte implica el treball coordinat entre les 

diferents administracions que també es troben implicades en el 

desenvolupament de les polítiques de joventut. Per tant, es tracta d’aplicar la 

interinstitucionalitat, entesa com l’establiment d’objectius i formes de treball de 

manera compartida. 

- Treball en xarxa: aquest implica l’establiment dels mecanismes estables de 

coordinació i treball conjunt entre els diferents agents socials i institucionals 

implicats en les polítiques de joventut, va directament lligat al concepte de 

corresponsabilitat atès que té a veure amb el treball conjunt de forma 

sostinguda i continuada. 
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 QUALITAT  aquest principi rector fa referència a tots aquells aspectes que 

han de contribuir a que el desenvolupament de les polítiques de joventut es 

facin sobre una rigorosa “voluntat de fer-ho bé”, incorporant criteris de qualitat, 

eficiència i eficàcia. 

- Adequació a la realitat: les polítiques de joventut han d’anar adequades a la 

realitat social per tal de respondre a les necessitats i projectes de la població 

jove. Per això és indispensable que es facin sobre el coneixement constant de 

la realitat juvenil i en el seu entorn social. 

- Proximitat: cal ajustar-se a les necessitats de cada col·lectiu i de cada territori, 

així desenvolupament les polítiques de joventut sota el principi de 

subsidiarietat. 

- Innovació i creativitat: cal que les polítiques de joventut siguin capdavanteres 

en la construcció d’accions innovadores, de respostes creatives a les 

problemàtiques, que es nodreixin de l’estudi comparat amb altres experiències 

nacionals i/o internacionals i que siguin prou flexibles per adequar-se a una 

realitat canviant. 

- Avaluació: les polítiques de joventut han d’incorporar, des del seu disseny una 

mirada d’avaluació que ajudi tant a valorar quin és l’impacte que estan tenint en 

relació amb els objectius proposats com per tal d’aprofitar les oportunitats no 

planificades que obre qualsevol procés d’intervenció pública. 
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2.2. Criteris metodològics 

La metodologia utilitzada per l’elaboració del PLJ d’Anglesola s’ha dissenyat a partir 

dels principis rectors del PNJCat 2020, aportant un pla local que consta de dues parts 

ben diferenciades: 

 La diagnosi  s’inclou l’anàlisi de la realitat juvenil del municipi i on es 

diagnostiquen les principals necessitats juvenils i l’anàlisi de les polítiques de 

joventut. 

 Fase de disseny  la segona fase del projecte, aquí es recullen els objectius 

que es pretenen assolir en la present legislatura i els projectes vinculats per tal 

de poder-los executar al llarg del PLJ. 

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 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. És per això que per l’anàlisi de la realitat s’han emprat 

diverses tècniques d’aproximació i anàlisi com reunions de grups presencials i un 

qüestionari en línia al col·lectiu jove del municipi. 

Envers al qüestionari en línia: 

 Mostra representativa de 21 joves i 17 preguntes, 357 respostes. 

Es va crear aquest qüestionari en línia per detectar necessitats, interessos i tendències 

de la població jove d’Anglesola per veure des de quin punt de partida començàvem 

amb l’elaboració del pla. S’han obtingut 21 respostes, tenint en compte que a la 

població d’Anglesola hi ha un total de 311 joves d’entre 12 i 35 anys, per tant aquesta 

no és representativa, ja que només ha respost una mostra representativa de la 

població jove molt baixa. Però cal dir que trobem de molt bona resposta haver rebut 

aquestes 21 opinions dels i les joves d’Anglesola, on també suposem que són les 

persones joves que actualment tenen ganes de tirar endavant diverses accions pel 

municipi envers a les polítiques de Joventut escollides i decidides en aquest pla que a 

continuació anirem veient. 
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La majoria d’aquestes preguntes del qüestionari en línia han estat sociodemogràfiques 

i seguidament dues d’anàlisi qualitatiu que expliquem a continuació: 

- Quins d’aquests temes creus que són necessaris a nivell de Joventut al teu poble? 

Podien marcar: educació i formació, cultura, treball i ocupació, habitatge i arrelament, 

salut jove, participació, emancipació, igualtat i cohesió social, esport, oci i lleure, 

associacionisme, mobilitat internacional i feminisme. 

Els temes més votats d’entre totes les temàtiques van ser: l’esport, l’oci, el lleure, el 

treball i l’ocupació. 

 

- Què t’agradaria que es fes exactament al teu poble per als i les joves? 

Trobem diverses respostes obertes, on destaquem les més rellevants:  

 Formacions interessants on participés el jovent del poble. 

 Un local per al jovent, per tal de no estar sempre de plaça en plaça i poder-nos 

trobar amb tota la gent jove del poble en un mateix espai. 

 Gimcanes. 

 Creacions d’espais. 

 Alguna extraescolar diferent i innovadora al municipi. 

 Activitats per al jovent. 

 Arreglar les pistes amb llum i tot el que comporta. 

 Apropar l’estació del tren al poble i posar-hi alguna cosa més, ja que només hi 

ha un banc. 

 Concurs esportiu. 

 Treballs per al poble. 

 Un sostre a les pistes de futbol. 

 Algun lloc d’oci obert com per exemple el poliesportiu per poder anar a jugar i 

practicar esport. 

 Fer més actuacions. 

 Pintar les parets del poble decorant-les. 

 

Per últim, però no menys important cal esmentar als agents implicats en la redacció 

del PLJ, en el qual hi destaca la figura de la tècnica compartida de joventut. Així 

mateix, també hi ha participat els responsables polítics de joventut del municipi, el 
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personal tècnic de l’ajuntament i de les administracions supramunicipals (Consell 

Comarcal de l’Urgell i Coordinació Territorial de Lleida) i el col·lectiu jove del municipi, 

amb l’objectiu de generar una corresponsabilització del PLJ amb els agents i integrar-

los en el desenvolupament de les diverses fases, tant pel que fa a l’anàlisi de la realitat 

com en el disseny del Pla i en les avaluacions que se’n deriven. 
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3. DIAGNOSI 

La diagnosi que plantegem a continuació ens ha permès conèixer el la situació de 

partida dels i les joves d’Anglesola, com també les polítiques que els afecten amb 

l’objectiu de planificar, de manera més fonamentada, les polítiques de joventut que es 

duran a terme durant la vigència del pla local de joventut. El que es pretén és fer una 

bona planificació pels pròxims quatre anys així adaptant-nos a la realitat i definir millor 

allò que es pretén transformar.  

Per a la realització d’aquesta, s’han utilitzat dades quantitatives (dades estadístiques 

de l’IDESCAT, cens municipal i d’altres) com dades qualitatives, que aquestes han 

estat obtingudes a través de sessions més participatives, en la mesura que la Covid-19 

ens ho ha permès, com també l’enquesta i diverses reunions. 

En definitiva, aquesta diagnosi el que busca és recollir i acotar les principals 

necessitats actuals de la gent jove, per a que el disseny i la implementació de les 

polítiques de joventut responguin a les demandes reals de les persones joves 

d’Anglesola. 
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3.1. Anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) 

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 que es duran a terme durant la vigència del Pla Local de Joventut 2021-2025 

d’Anglesola i també tenint en compte el seu context territorial i social. 

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 

d’Anglesola. Queda clar que segurament hi haurà certs àmbits que abordaran diversos 

aspectes que moltes vegades aniran més enllà de l’acció exclusiva de l’Àrea de 

Joventut, però que aquestes afecten plenament a la vida de les persones joves i que  

per tant, les considerem igual d’importants. Per això, cal treballar-les transversalment 

juntament amb l’Ajuntament i el Consell Comarcal de l’Urgell. 

Abans d’iniciar la fase de diagnosi, es va parlar amb el consistori municipal, de com 

podríem realitzar-la, ja que l’inici d’aquesta marcarà la dinàmica i metodologia del 

treball de la resta del Pla Local de Joventut. Per això, és important definir com s’anirà 

realitzant el procés de participació i de com podem arribar als i les joves: quina és 

l’obertura que tindrà reconeixent que és un municipi mitjà, quins són els continguts que 

es treballaran i de quina manera planificarem el treball, com també els rols que tindrà 

cadascun dels agents claus implicats. 

El treball al municipi d’Anglesola es realitza amb els i les següents agents claus: 

 Alcaldessa del municipi  Carme Miró i Solé 

 Regidoria de Joventut, Agricultura i Esports  Josep Vidal Amenós 

 Tècnica de Joventut compartida del Consell Comarcal de l’Urgell  Eva 

Capdevila Solé 

 Joves del municipi 

Cal dir, que aquesta anàlisi parteix d’una diagnosi participativa, adaptada a l’actualitat 

de la pandèmia de la Covid-19. 

Les principals polítiques de joventut i actuacions que es prioritzen per aquest primer 

Pla Local de Joventut d’Anglesola són: 

 Salut jove 

 Treball i ocupació 
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 Associacionisme i participació activa 

 Cultura, oci i esports 

La diagnosi s’ha realitzat en funció de les principals necessitats i demandes dels i les 

joves. És important treballar les dades estadístiques actuals per poder establir uns 

objectius i un punt de partida en les polítiques de joventut del municipi. 

Les tècniques que s’han utilitzat són: 

 Enquesta Pla Local de Joventut  ens ha permès obtenir dades qualitatives i 

quantitatives, on alhora els i les joves s’han implicat responent l’enquesta amb 

l’objectiu de saber quines són les seves necessitats actuals com a joves. Per 

tant, van poder exposar les seves idees, propostes, dubtes i d’altres. 

 Reunions  durant l’any 2021 s’han anat realitzant diverses reunions amb la 

Regidoria de Joventut i el jovent d’Anglesola a la biblioteca i a la sala d’actes 

del municipi, els i les joves han estat els protagonistes de les trobades. 
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3.1.1. Estructura de la població 

Estructura de població a la comarca 

Anglesola es troba a la comarca de l’Urgell, aquesta és una comarca d’interior situada 

a la Plana de Lleida i al mig de les terres de Ponent, a l’anomenada Depressió Central 

Catalana i a una altitud mitjana de 335 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. 
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a) El municipi i xifres 

Anglesola té 1.365 habitants i està situat a centre de la 

comarca de l'Urgell, a 335m d’altitud. El travessen la A2, 

autovia de Barcelona a Lleida, al límit meridional del terme, i a 

la zona oriental, hi transcorre la carretera comarcal C-53 de 

Tàrrega a Balaguer. 

És una vila agrícola que es troba a la zona més plana de a comarca. El canal d’Urgell 

travessa el seu terme i determina una zona de regadiu on es cultiva panís, alfals, 

hortalisses i arbres fruiters. Els cultius a la zona de secà són el blat, l’ordi, les oliveres i 

els ametllers. Complementen l’activitat agrícola un important nombre de granges de 

bestiar i algunes petites indústries. 

També hem de tenir en compte el terme d’Anglesola 

amb indrets força espectaculars on es poden fer 

excursions de poca dificultat i al mateix temps gaudir d’ 

un entorn plàcid i molt agradable, que segons les 

estacions de l’any impressiona al visitant per la seva 

diversitat de colors. 

 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/Urgell
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b) Població per edatjove de 12 a 35anys 
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c) Comparativa de les persones joves d’entre 12 i 35 anys 
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3.1.2. Les franges juvenils 

Un dels indicadors més útils per analitzar la realitat juvenil dels i les joves d’Anglesola, 

es tracta de classificar-los en diferents franges d’edat ja que pel seu context i entorn fa 

que puguin compartir una visió de la realitat i problemàtiques conjuntes. Per això 

considerem que cal delimitar la franja d’edat d’entre 12 i 35 anys dels i les joves 

d’Anglesola, els quals són un total de 311 joves, respecte els 1.365 habitants amb els 

quals compta el municipi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dins les franges juvenils, tenim en compte diversitat cultural de persones joves que hi 

ha al municipi d’Anglesola: 
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3.1.3. Salut jove 

Segons les dades obtingudes del formulari i la trobada realitzada amb els i les joves, 

s’ha detectat un gran ventall de problemàtiques entorn la salut dels i les joves del 

municipi, les quals es descriuen a continuació: 

En primer lloc, cal destacar que el municipi disposa d’un consultori mèdic però amb 

cites prèvies a realitzar, dificultant així l’atenció al pacient en cas d’urgència o 

necessitat, havent de desplaçar-se fins a d’altres municipis dels quals si en disposen, 

com per exemple a Tàrrega, on es centralitzen els diferents recursos i serveis del 

territori. Els i les joves es tenen que desplaçar a d’altres municipis per a realitzar 

algunes de les gestions necessàries, fent que s’hagi d’agafar el cotxe propi, provocant 

l’augment de la sinistralitat, encara que aquest risc no es percebut per la població, la 

qual està molt habituada als desplaçaments entre els i les joves en vehicles privats, 

normalitzant aquesta situació. 

Pel que fa a les conductes de risc, el consum de drogues es considerat un fet quasi 

cultural i social, en aquest cas el cànnabis, el qual va molt lligat a l’oci nocturn i està 

molt normalitzat en el sentit que hi ha un discurs més permissiu tant social per part 

d’aquest col·lectiu. 

En l’àmbit de la salut sexual, els i les joves fan un reclam, ja què és una temàtica que 

no ha estat tractada amb profunditat i potser en l’actualitat al ser l’edat d’inici en les 

relacions sexuals, cada vegada es més d’hora i que com a conseqüència podria ser  

pel que visualitzen per les  diferents plataformes: com les xarxes socials, la televisió o 

l’entorn en general en què es mou la joventut avui dia i consideren que necessiten més 

informació a nivell preventiu sobre malalties de transmissió sexual, l’accés als mètodes 

anticonceptius i potser la part més feixuga, introduir aquest temes dins l’entorn familiar 

i en d’altres àmbits, per així començar a eliminar tabús sobre la sexualitat, un tema que 

hauria de ser tractat quasi com una assignatura més dins el currículum escolar, però 

fins que això no es compleixi els i les joves d’Anglesola volen anar fent petits avenços 

per millorar la qualitat de vida de la salut dels i les joves del municipi.  

Amb tot el comentat el jovent també demana que s’imparteixin cursos sobre diferents 

temàtiques com el de primers auxilis i com utilitzar un DEA, ja que pensen que són 

formacions fonamentals i que poden ser útils per ajudar a la resta de la població i per 

d’altra banda, reclamen més informació sobre la salut mental en general, ja que a 

causa de la Covid-19, totes les franges d’edat han estat afectades, però potser la més 

problemàtica en salut mental, parlem de la joventut, ja sigui per les restriccions i 
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tancament intermitentde l’oci nocturn, restriccions en els espais habituals de trobada, 

l’ús de la mascareta o d’altres motius referits a la pandèmia que han provocat i 

segueixen provocant sobretot a la salut mental d’aquest col·lectiu, per això demanen 

més informació per prevenir però a la vegada estar assabentats dels trastorns o 

dificultats que a qualsevol persona els hi poden sorgir, per així eliminar tabús envers la 

salut mental i reduir l’estigma que la societat en general a creat. 

Per últim, la salut nutricional, va molt relacionada amb la salut mental dels i les joves, 

per les problemàtiques que se’n desencadenen quan no hi ha una bona alimentació, 

per això els i les joves d’Anglesola volen ser informats sobre les característiques d’una 

alimentació saludable. 

 

3.1.4. Treball i ocupació 

A continuació us presentem una taula on es mostra l’atur registrat de la població 

d’Anglesola de l’any 2020, per poder visualitzar de forma més clara, de quina situació 

a nivell ocupacional estem parlant: 

 

Com es pot veure a la taula, l’any 2020 va augmentar severament l’atur al municipi 

d’Anglesola, encara que el mateix municipi disposi d’un polígon industrial, el qual va 

donar molts llocs de treball en el seu moment. Però des de l’any 2010, quan la crisi 

econòmica va esclatar, tots els sectors es van veure afectats i actualment amb la 

pandèmia les problemàtiques s’han agreujat en tot el territori català. 

Per d’altra banda, els i les joves d’Anglesola s’han donat compte que han de marxar 

del municipi per trobar la feina que els encaixa segons els seus interessos i estudis, 
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fent que cada vegada hi hagi un polígon industrial on la joventut no hi és tant present, 

fet que provoca que tampoc es creïn nous llocs de feina en temàtiques envers els 

oficis tradicionals i el nul suport a la joventut per a la nova creació d’empreses. Per 

tant, els i les joves detecten la necessitat de rebre més informació envers a 

l’emprenedoria i els oficis tradicionals. En el primer, d’emprenedoria per poder donar 

continuïtat a la seva vida estudiantil així creant nous llocs de feina i essent persones 

emprenedores. En segon lloc, els oficis tradicionals cada vegada tenen menys 

presència en el col·lectiu juvenil, però aquests estan molt buscats i són feines de tota 

la vida i que cada vegada més s’estan perdent. 

 

3.1.5. Associacionisme i participació activa 

Pel que fa a l’àmbit de l’associacionisme, els i les joves d’Anglesola reclamen reactivar 

l’Associació de Joves del municipi, ja que anys endarrere havia funcionat molt bé, però 

des de ja fa un temps que volen re formular l’associació i canviar la junta de govern, ja 

que l’actual està caducada. D’aquesta manera començarien a treballar íntegrament les 

polítiques de joventut que han manifestat en aquest pla. 

El jovent des de fa molt temps també demana un local, volen que aquest local sigui un 

espai segur de socialització per als i les joves del municipi, ja que actualment 

manifesten que van “de plaça en plaça” o “de casa en casa”, i que quan el temps 

acompanya hi estan d’acord, però quan el temps no acompanya és complicat, però 

com a joves necessiten socialitzar-se amb els seus iguals, per això fan aquesta 

demanda a l’Ajuntament. Cal dir, que l’Ajuntament no hi mostra desacord, però si 

manifesta que si es tirés endavant el projecte de la creació d’un local amb l’objectiu de 

crear espais segurs de socialització, aquest comportaria una gran responsabilitat per 

part del col·lectiu jove, com també un bon manteniment, respecte i higiene d’aquest. 
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3.1.6. Cultura, oci i esports 

En aquest àmbit, una gran part dels i les joves d’Anglesola presenten molta 

predisposició a tenir temps lliure, però manifesten que hi ha molt poca oferta de lleure 

per al col·lectiu juvenil del municipi. Per això mateix, tal i com s’ha esmentat amb 

anterioritat els i les joves de forma habitual es desplacen a d’altres municipis més 

grans on troben diàriament tots aquests serveis que no tenen al seu municipi i que 

també és un pol d’atracció molt gran, ja que la situació de proximitat amb Balaguer, 

Tàrrega o Lleida provoca aquesta gran mobilitat per part del jovent, el que implica 

sovint una manca d’activitat i participació en les diverses activitats que s’organitzen al 

municipi. 

En conclusió, la cultura, el lleure i l’esport pels i les joves suposa la necessitat de 

desplaçament, incrementant el preu en les formes convencionals de lleure i oci, com 

també el risc d’accidents de trànsit. 

Però, cal dir que tot i que és un àmbit el qual cal millorar, els i les joves d’Anglesola 

mostren una predisposició per impulsar noves accions i activitats enfocades a reactivar 

el sentiment jove del municipi i en conjunt tota la població. 
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3.2. Anàlisi de les polítiques de Joventut (APJ) 

En l’apartat anterior d’anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) s’ha pogut visualitzar les 

principals problemàtiques i necessitats que tenen els i les joves d’Anglesola en 

l’actualitat. A continuació es desenvolupa una anàlisi de totes aquelles eines, recursos 

i programes que el municipi disposa per a fer front aquestes problemàtiques. 

 

3.2.1.Visualització de les polítiques d’Anglesola 

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

al municipi, destacant principalment aquelles destinades a la joventut.  

EIX 
AJUNTAMENT 

D’ANGLESOLA 

ALTRES 

ADMINISTRACIONS, 

ENTITATS I CONVENIS 

 

EDUCACIÓ I 

FORMACIÓ 

 

 

- Biblioteca Municipal 

- Difusió d’activitats i tallers 

- Difusió de programes de 

joves en pràctiques 

- Regidoria d’Educació 

 

 

- Escola Santa Creu 

d’Anglesola 

- Gestió del transport públic 

escolar (Departament 

d’Educació i CCU) 

- Cursos i activitats 

formatives (Oficina Jove de 

l’Urgell) 

 

TREBALL I 

OCUPACIÓ 

 

- Ofertes de feina pròpies 

de l’Ajuntament 

 

- Programa Referent 

d’Ocupació Juvenil (CCU) 

HABITATGE 

 

- Mobilitzant una llista amb 

habitatges i terrenys buits 

per iniciar una borsa 

d’habitatge. 

- Treballant en la 

remodelació de pisos 

socials propietat de 

l’Ajuntament. 

- Tramitació de diferents 

ajudes en habitatge (CCU i 

Departament d’Habitatge) 
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MOBILITAT 

 

- Com es pot veure aquí 

existeix un buit i és aquí on 

podem sumar alguna 

iniciativa. 

 

- Autobús 

- Tren 

- Vehicle privat 

- Connectats amb l’autovia 

A2 

 

CULTURA I 

LLEURE 

 

- Festa Major 

- Vermut electrònic 

conjuntament amb les 

madrones d’Anglesola 

- Escala en hi-fi 

- Camp de treball local per 

a joves 

- Cursos i tallers puntals 

amb oferta cultural i 

familiar 

- Dia de l’esclerosi múltiple 

- Casal d’estiu 

- Nit de Sant Joan 

- Festa Major de maig 

- La flama del Canigó 

- Organització de 

caminades 

- Diversos cursos i 

formacions (Oficina Jove de 

l’Urgell) 

 

 

SALUT 

 

- Consultori mèdic 

- Regidoria de Serveis 

Socials i Salut 

- Conscienciació d’una 

cura de la salut a través de 

les xarxes socials. 

 

 

- Atenció a joves des de 

Serveis Socials (CCU) 

- Projectes de prevenció i 

sensibilització envers les 

drogodependències (Oficina 

Jove de l’Urgell) 

 

PARTICIPACIÓ 

 

- Renovant estatuts 

Associació de joves 

 

- Diversos cursos i 

formacions (Oficina Jove de 
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- Organització i participació  

del jovent el els diferents 

actes i celebracions que es 

fan. 

l’Urgell) 

FEMINISME 

 

- Associació de dones 

- Celebració del Dia 

Internacional de les Dones 

- Actes relacionats amb el 

Feminisme. 

- Participació en els actes 

del 25N a l’Urgell 

 

 

- Protocol contra agressions 

sexuals en espais d’oci 

nocturn (Oficina Jove de 

l’Urgell) 

- Urgell Lila (Oficina Jove de 

l’Urgell) 

ESPORT 

 

- Regidoria d’Esports 

- Homenatge a l’equip de 

futbol Angularia 

- Equipaments municipals: 

camp de futbol, 

poliesportiu, pista de 

tennis i piscines. 

- Construcció d’un circuit 

PumpTruck per bicicletes i 

patinets. 

- Club de futbol Angularia 

- Grup esportiu Anglesola 

- Rutes i activitats (Consell 

Esportiu de l’Urgell i Turisme 

Urgell) 

 

3.2.2.Tècnica de Joventut Compartida 

A mitjans de l’any 2019 es va incorporar al Servei de Joventut del Consell Comarcal de 

l’Urgell la figura de la Tècnica de Joventut compartida, la qual ha impulsat la redacció 

del present Pla Local. Totes les actuacions, projectes i serveis sorgits d’aquest, han de 

servir per aproximar als i les joves al municipi, per tal de crear i mantenir una 

estructura de joventut a l’ajuntament i incloure la perspectiva jove dins dels espais i 

equipaments municipals. 
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3.3. Conclusions de la diagnosi 

Una diagnosi descriptiva no és útil per definir la part pràctica del Pla, si no s’inclou una 

diagnosi reflexiva que destaqui allò que s’ha de generar i sobretot, quines són les 

prioritats d’intervenció i per què;  les orientacions imprescindibles per tenir una 

intervenció adequada i adaptada a la situació present. 

La diagnosi s’ha complementat amb dos accions paral·leles a l’estudi quantitatiu. La 

primera ha estat els qüestionaris on-line i l’altra tota la informació rebuda per part dels i 

les joves i la Regidoria de Joventut. 

 

3.3.1.Creuament ARJ i APJ 

EIX 

 

ANÀLISI DE LA REALITAT 

JUVENIL 

Què els passa als i les joves? 

ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE 

JOVENTUT 

Què s’està fent? 

 

SALUT 

JOVE 

 

 

 Han normalitzat el consum de 

drogues i l’han considerat com 

un fet quasi cultural i social 

 Reclamen més informació i 

assessorament envers 

l’educació sexual, ja que aquesta 

no ha estat tracta amb 

profunditat 

 Volen rebre formacions bàsiques 

encarades a la salut, ja que 

creuen que són formacions 

fonamentals que els i les joves 

haurien de tenir com a base i no 

tenen. 

 La salut mental s’ha vist molt 

afectada a causa de la Covid-19, 

així doncs els hi agradaria rebre 

suport i/o xerrades envers 

aquesta temàtica per tal que 

 A través de les xarxes socials 

s’està fent una conscienciació 

d’una cura de la salut. 
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anés deixant de ser tabú. 

 

TREBALL I 

OCUPACIÓ 

 

 

 Han de marxar del seu municipi 

per trobar la feina que els 

encaixa segons els seus 

interessos i estudis 

 Volen rebre més informació 

envers l’emprenedoria i els oficis 

tradicionals 

 

 Es donen a conèixer les diverses 

ofertes de feina que hi ha al poble 

a través de les Xarxes Socials i 

Ebando. 

 

ASSOCIACI

ONISME I 

PARTICIPA

CIÓ ACTIVA 

 

 

 Volen reactivar l’Associació 

de Joves del municipi 

renovant la junta de govern 

per començar a treballar 

íntegrament en les polítiques 

de joventut. 

 Demanen un local, volen que 

aquest sigui un espai segur 

de socialització per al jovent 

del poble. 

 Creuen que hi havia poca 

comunicació amb 

l’Ajuntament, però això ha 

anat i està canviant. 

 Els agradaria vincular-se 

més a l’hora d’organitzar 

activitats, esdeveniments, 

accions, trobades i d’altres, 

d’aquesta manera anirien 

agafant molt més sentiment 

de pertinença al seu poble. 

 

 Hi ha predisposició i implicació 

per part de les regidories de 

l’Ajuntament alhora de 

fomentar la participació juvenil 

i associacionisme. 

 Hi ha voluntat i motivació per 

part de les persones joves per 

engegar l’Associació de joves i 

moure al jovent del poble. 

 Reunions amb joves per 

detectar les necessitats pel 

nou pla local de joventut. 

 

CULTURA, 

OCI I 

 

 Tenen molt temps lliure, però 

diuen que hi ha poca oferta 

 

 Durant l’any es van fent 

diverses activitats, però 
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ESPORTS 

 

de lleure al municipi. 

 Voldrien impulsar noves 

accions i activitats enfocades 

a reactivar el sentiment jove 

del poble i en conjunt amb 

tota la població. 

 

aquestes no són suficients 

que cobrir les necessitats de 

tots els i les joves del poble. 

Fent esment en especial al 

jovent d’entre 12 a 18 anys 

que encara no tenen mobilitat i 

que per tant, el seu oci i lleure 

passa pel municipi i la seva 

autoorganització. 
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3.3.2. DAFO 

Partint de les premisses anteriors, a continuació es presenta un DAFO que facilita la 

visualització actual del jovent i les polítiques de joventut al municipi d’Anglesola, 

presentant els factors interns com a debilitats i fortaleses, i els factors externs com a 

amenaces i oportunitats, partint de la idea que una debilitat ens pot comportar una 

amenaça, i d’igual manera una fortalesa del poble és una molt bona oportunitat pel 

jove i la jove en general. 

FACTORS INTERNS 

DEBILITATS FORTALESES 

 Inexistència d’un espai d’ús 

íntegre per a les persones joves. 

 Costa que els i les joves treballin 

de forma organitzada, ja que 

només ho fan per coses puntuals i 

preferiblement d’oci alternatiu. 

 És un municipi mitjà amb molts 

grups de persones joves. 

 Nul·la oferta formativa relacionada 

amb temes d’interès actual per 

part de la població jove al 

municipi. 

 Poca oferta de cultura, oci i lleure 

participada i organitzada pels i les 

joves. 

 Regidoria de Joventut propera 

amb les persones joves. 

 Voluntat política per a treballar 

polítiques de Joventut. 

 Dur a terme la 6ª Festa Jove de 

l’Urgell l’any 2022. Aquesta és 

una festa que els i les joves 

d’Anglesola van guanyar 

participant en una gimcana l’any 

2019 al poble de Sant Martí de 

Maldà. A causa de la Covid-19 no 

s’ha pogut realitzar fins al pròxim 

2022. 

 Existència d’instal·lacions 

municipals potents amb moltes 

possibilitats d’ús. 

 El municipi disposa d’un centre 

d’ensenyament primari. 

 Connectats amb l’A2 i disposen 

de tren. 

 

FACTORS EXTERNS 

AMENACES OPORTUNITATS 

 No hi ha canals de comunicació 

per la gent jove (xarxes socials) 

 Creació de nous canals de 

comunicació i de participació per 



Pla Local de Joventut d’Anglesola 2021-2025 

35 
 

fora dels canals institucionals. 

 Alta mobilitat amb vehicle privat 

per l’atracció d’oferta de fora. 

 Mobilitat per motius educatius 

obligada a l’ESO. 

arribar a la gent jove amb 

l’objectiu de millorar l’activitat 

comunicativa des de 

l’administració cap al col·lectiu 

jove. 

 Gran i actiu polígon industrial. 

 L’execució i implementació del 

nou Pla Local de Joventut 2021-

2025. 

 Creació d’una Associació de 

Joves per a dur a terme les 

futures accions del Pla. 
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4. MISSIÓ I OBJECTIUS 

La creació dels objectius i de les línies estratègiques que pretén assolir l’Ajuntament 

d’Anglesola pel període 2021-2025 s’ha posat a terme a partir de les conclusions 

extretes de la diagnosi d’aquest pla, resum del treball d’anàlisi de la realitat del món 

juvenil del poble, juntament amb les directrius del pla d’actuació de les polítiques de 

joventut incloses al PNJC. 

La missió del Pla Local de Joventut és apoderar als i les joves del poble per tal de 

millorar les seves condicions i afavorir el procés de desenvolupament a l’autonomia i, 

per tant, a la vida adulta, evitant la reproducció de les desigualtats i facilitant el seu 

paper actiu dins la societat. Aquesta missió es classifica en dos grans línies 

estratègiques (emancipació i participació) que es troben interconnectades, entenem 

que per treballar l’emancipació del jovent cal fer-ho de forma participativa, per tant, 

partim d’un concepte de participació des d’una perspectiva transversal. 

 Emancipació  aconseguir l’èxit en la trajectòria educativa, laboral transició 

domiciliària dels i les joves que permeti la transició del projecte de vida del 

jovent a la vida adulta i a l’exercici de la plena ciutadania. 

 Participació  apoderar al jovent per al seu desenvolupament personal i per a 

la participació en allò què és col·lectiu, avançant cap a la plena autonomia que 

permeti a seva incidència en la transformació del seu entorn. 

 

 

 

 

 

 

En el cas d’Anglesola, cal seguir treballant per uns nous canals de comunicació per tal 

que els i les joves trobin la forma adequada i l’espai necessari per tal de participar a 

diferents nivells. Així doncs, la intervenció es planteja de forma multi-estratègica per 

poder arribar a les diferents i diverses demandes del jovent. 

Per un costat, aquesta intervenció ha d’oferir un espai d’atenció individual o grupal 

d’informació, orientació i assessorament, amb l’objectiu d’oferir un servei als i les joves 
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de suport dins el poble. I per l’altre, ha d’incloure una metodologia més activa i molt 

més dinàmica, així combinant iniciatives que sorgeixin d’aquests espais, també oferint 

espais de participació jove amb un format una mica més tradicional, així poc a poc els i 

les joves aniran participant d’una forma més progressiva amb el poble. 

Totes les accions que es pretenen desenvolupar en aquest pla han de vetllar pel 

compliment dels següents objectius generals: 

 Reactivar la participació del jovent al poble. 

Com també els específics: 

 Renovar els estatuts de l’antiga associació de joves ja existent. 

 Tirar endavant actes culturals de caire popular amb la participació i organització 

de les persones joves del municipi. 

 Mobilitzar accions innovadores per al jovent. 
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5. EIXOS I OBJECTIUS ESTRATÈGICS I OPERATIUS 

 

EIX 1: Salut jove 

Situació de partida 

 

Les conductes de risc es consideren un 

fet gairebé cultural i social 

Conclusions de la diagnosi 

 El consultori mèdic no atén 

urgències instantànies, s’ha de 

demanar hora prèvia. 

 Hi ha un consum molt elevat de 

cànnabis i està completament 

normalitzat. 

 Reclamen rebre més informació i 

formació envers l’educació sexual, 

ja que detecten que aquesta no 

ha estat treballada amb 

anterioritat des de casa i l’escola. 

 Els agradaria rebre formacions, 

tallers i activitats relacionades 

amb l’àmbit sanitari. 

 La salut mental a causa de la 

Covid-19 ha quedat tocada, per 

tant estaria bé visibilitzar-ho molt 

més. 

Objectiu estratègic Objectius operatius 

 Organitzar diverses accions de 

caràcter informatiu i preventiu 

envers les temàtiques que es 

troben dins l’àmbit sanitari. 

 Organitzar formacions envers 

l’educació sexual i l’abús de 

drogodependències. 

 Fer accions encarades a prevenir i 

sensibilitzar als i les joves envers 

la salut mental. 
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EIX 2: Treball i ocupació 

Situació de partida 

 

El jovent ha de marxar del seu poble 

d’origen  per trobar la feina que els 

encaixa segons els seus interessos i 

estudis. 

Conclusions de la diagnosi 

 L’entrada al món laboral i el 

desconeixement a l’hora de 

buscar feina és complicada. 

 

Objectiu estratègic Objectius operatius 

 Millorar l’ocupabilitat de les 

persones joves per augmentar les 

seves oportunitats d’accés al 

treball i la realització del propi 

projecte professional en igualtat 

d’oportunitats. 

 Millorar l’oferta formativa del 

municipi. 

 Promoure que els i les joves 

coneguin els diferents serveis que 

existeixen per la recerca de feina. 

 Organitzar petites formacions i 

cursets per millorar l’ocupabilitat i 

cerca de feina del col·lectiu jove. 
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EIX 3: Associacionisme i participació activa 

Situació de partida 

 

Volen reactivar l’Associació de Joves que 

tant bé havia funcionat al municipi fa uns 

anys. 

Conclusions de la diagnosi 

 El jovent té la intenció que amb la 

renovació de la junta de govern de 

l’Associació de Joves volen 

començar a treballar íntegrament 

les polítiques de joventut 

manifestades en aquest pla. 

 Demanen un local, aquest seria 

un espai segur de socialització per 

als i les joves. 

 Hi ha poca participació i sempre 

és la mateixa, s’han de fer coses 

per tal que el jovent hi participi i 

seguidament, organitzi. 

Objectiu estratègic Objectius operatius 

 Reactivar la participació jove de 

l’Associació de Joves d’Anglesola 

 Renovar els Estatuts per la 

renovació de la junta. 

 Crear una comissió per cadascun 

dels projectes del pla. 

 Mobilitzar reunions mensuals per 

començar a treballar en les 

accions del pla. 
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EIX 4: Cultura, oci i esports 

Situació de partida 

 

Els i les joves es desplacen diàriament a 

d’altres poblacions per cobrir aquesta 

necessitat. 

Conclusions de la diagnosi 

 Tot i ser un àmbit a millorar el 

jovent mostra predisposició per 

impulsar noves accions i activitats 

encarades a reactivar el sentiment 

jove del municipi. 

Objectiu estratègic Objectius operatius 

 Mobilitzar una oferta de cultura, 

oci i esports participada i 

organitzada pel jovent del 

municipi. 

 Impulsar accions específiques 

destinades a persones joves. 

 Afavorir les mesures de caire 

econòmic. 

 Redefinir l’oci alternatiu. 

 Potenciar la organització dels i les 

joves en totes aquelles accions 

que vulguin dur a terme. 
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6. TEMPORALITZACIÓ DEL PLJ 

 
REACTIVEM L’ASSOCIACIÓ DE JOVES 

 

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                     

 

 
DONEM VIDA A LES FESTES POPULARS 

 

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                     

 

 
FORMANGLESOLA 

 

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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7. RECURSOS DEL PLJ 

 
REACTIVEM L’ASSOCIACIÓ DE JOVES 

 

RECURSOS 

Humans 

 
- Joves que vulguin formar part de l’Associació 

- Regidoria de Joventut 
 

Equipaments 
 

- Equipaments municipals d’Anglesola 
 

Econòmics 
 

- 100€ 
 

 

 
DONEM VIDA A LES FESTES POPULARS 

 

RECURSOS 

Humans 

 
- Joves del municipi 

- Equip de govern Ajuntament d’Anglesola 
- Altres entitats i associacions del municipi 

 

Equipaments 
 

- Equipaments municipals d’Anglesola 
 

Econòmics 
 

- 450€ 
 

 

 
FORMANGLESOLA 

 

RECURSOS 

Humans 

 
- Persones professionals contractades de l’àmbit 

- Tècnica de joventut compartida 
- Joves del municipi 

 

Equipaments 
 

- Equipaments municipals d’Anglesola 
 

Econòmics 
 

- 450€ 
 

 

El pressupost anual per aquest Pla Local de Joventut d’Anglesola 2021-2025 és de 

1.000€.  
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8. MODEL D’AVALUACIÓ 

Aquest Pla 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 anualment. 

Pel Pla Local de Joventut d’Anglesola 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 PLJ 

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? 

- 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, Ajuntament, Tècnica Compartida de 

Joventut del Consell Comarcal de l’Urgell i la Direcció General de Joventut 

Quan 

s’avaluarà? 

Durant el procés i desenvolupament de totes les actuacions i projectes del Pla, 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. 
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9. DESCRIPCIÓ DELS PROJECTES 

Aquests seran els projectes que ens permetran respondre de manera adequada i 

eficient a les necessitats i potencialitats detectades en el present pla. 

REACTIVEM L’ASSOCIACIÓ DE JOVES 

EIX Associacionisme i participació activa 

OBJECTIUS 

General Renovar els estatuts de l’antiga associació de joves ja existent. 

Específic 

1.1. Fomentar l’associacionisme juvenil 
1.2. Promoure la participació dels i les joves en la vida política, social i 

cultural del municipi 
Portar a terme activitats i projectes que siguin d’interès per la població juvenil. 

DESCRIPCIÓ 

El jovent d’Anglesola vol reactivar l’antiga Associació de Joves ja existent, així renovant els estatuts 
i posant en ordre tots els tràmits burocràtics corresponents. Formar part d’una Associació de Joves 

ho veuen necessari per començar a tirar endavant les activitats d’aquest pla on ells i elles han 
escollit els projectes que volen dur a terme els pròxims 4 anys. 

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

30 
i + 

                   

METODOLOGIA 

Descripció 

 
L’Associació de Joves ja està creada, però els Estatuts van caducar, a més 

a més fa anys que les persones que hi consten ja no hi participen ni hi 
formen part. Per tant, els i les joves han cregut una molt bona oportunitat 

renovar els estatuts d’aquesta antiga associació juvenil. 
 

Agents implicats 

 
- Persones antiga associació de joves 

- Persones joves del municipi 
- Ajuntament d’Anglesola 

- Tècnica de Joventut compartida 
 

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 que vulguin formar part de l’Associació 

- Regidoria de Joventut 
 

Equipaments - Equipaments municipals d’Anglesola 

Econòmics - 100€ 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

 
- Pregunta avaluació 
- Fonts d’informació 

- Persones encarregades de l’avaluació 
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DONEM VIDA A LES FESTES POPULARS 

EIX Cultura, oci i esports + Salut jove + Associacionisme i participació activa 

OBJECTIUS 

General 
Fomentar la participació de les persones joves en l’organització de les festes 

populars 

Específic 

1.1. Organitzar accions inclusives i obertes a tothom 
1.2. Vetllar per tal que les activitats no estiguin encarades exclusivament a 

l’oci  
1.3. Gestionar aquestes activitats des de l’Associació de Joves amb 

col·laboració d’altres entitats i/o associacions 

DESCRIPCIÓ 

El jovent d’Anglesola té moltes ganes de tornar a organitzar diverses accions que englobin la 
cultura, l’oci, l’esport i salut jove amb la creació de l’Associació de Joves d’Anglesola, així creant 

espais segurs de socialització quan siguin dates de festes populars on el jovent, conjuntament amb 
l’Ajuntament i altres entitats i/o associacions puguin treballar conjuntament amb uns objectius 

compartits. 

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

30 
i + 

                   

METODOLOGIA 

Descripció 

A través de la creació de l’Associació de Joves d’Anglesola, el 
jovent s’organitzarà calendaritzant les festes populars que volen 

dur a terme anualment i s’aniran coordinant amb els diversos 
agents implicats.  

Agents implicats 
- Ajuntament d’Anglesola 

- Associació de joves 
- Altres entitats  i/o associacions del municipi 

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 del municipi 

- Equip de govern Ajuntament d’Anglesola 
- Altres entitats i associacions del municipi 

 

Equipaments - Equipaments municipals d’Anglesola 

Econòmics - 450€ 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

 
- Pregunta avaluació 
- Fonts d’informació 

- Persones encarregades de l’avaluació 
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FORMANGLESOLA 

EIX Salut jove + treball i ocupació 

OBJECTIUS 

General Formar a la població jove envers del model de societat actual 

Específic 

1.1. Oferir coneixements sobre cursos bàsics relacionats amb la salut 
1.2. Iniciar formacions envers l’educació sexual 

1.3. Ampliar els seus coneixements envers la cerca de feina o la millora de la 
seva ocupabilitat laboral 

1.4. Donar a conèixer els riscos sobre el consum de les drogodependències 

DESCRIPCIÓ 

El jovent d’Anglesola manifesta que sovint des de l’escola i des de casa no es donen els recursos i 
coneixements necessaris pel desenvolupament personal dels i les joves, ja que sovint alguns 

temes no es tracten amb la normalitat que haurien de ser tractats, o bé no s’hi dona la importància 
que requereix, per tot això manifesten la necessitat de rebre formacions envers diversos àmbits 

relacionats amb la salut jove i el treball i la ocupació. 

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

30 
i + 

                   

METODOLOGIA 

Descripció 

Els i les joves ja han esmentat quin tipus de formacions volen dur a 
terme, ara fa falta calendaritzar-les i trobar professionals del territori 

per tal que les duguin a terme en dates on el jovent tingui 
disponibilitat per assistir-hi. 

Agents implicats 
- Ajuntament d’Anglesola 

- Regidoria de Joventut, Salut i Treball 
- Joves del municipi 

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 de joventut compartida 
- Joves del municipi 

 

Equipaments - Equipaments municipals d’Anglesola 

Econòmics - 450€ 

AVALUACIÓ 
Avaluació de la 
implementació 

 
- Pregunta avaluació 
- Fonts d’informació 

- Persones encarregades de l’avaluació 
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