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L’Anàlisi de la Realitat Juvenil és un instrument que ens permet conèixer, a partir
d’indicadors d’especial rellevància, quina és la situació de les persones joves a la
comarca de la Noguera. El seu objectiu és, per tant, aportar informació que ens ajudi a
identificar les principals problemàtiques que afronten les persones joves, així com els
factors que les generen. Per això, analitzarem dades quantitatives del conjunt de la
comarca que ens permetin contextualitzar la realitat juvenil des de diferents punts de
vista: la seva evolució en el temps, la diversitat dels municipis que composen la
comarca, la comparació amb altres segments d’edat, i la comparació amb les persones
joves del conjunt de Catalunya.
Hem organitzat aquesta anàlisi en quatre apartats. En el primer apartat ens centrem en
els trets sociodemogràfics de la comarca de la Noguera, analitzant dades relacionades
amb el nombre d’habitants, la densitat de població, i l’estructura de la població.
En el segon apartat, dedicat a la formació, indagarem en el nivell d’instrucció de la
població de la comarca, en el grau de finalització de d’educació secundària obligatòria,
i en la distribució de l’alumnat en els diferents centres d’educació secundària obligatòria
i post-obligatòria.
En el tercer apartat, focalitzat en l’ocupació, recollim els principals indicadors del mercat
laboral, com la població activa, la taxa d’atur, o la contractació registrada, entre d’altres.
Finalment, en el quart apartat, ens centrem en altres factors socio-econòmics com
l’habitatge o la renda.
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El

Pla

comarcal

de

joventut

de

la Noguera és el document

que regirà les polítiques comarcals de joventut ens els propers anys. Les polítiques de
joventut que, amb el suport del servei tècnic del Consell Comarcal de la Noguera,
conjuntament amb les regidories de joventut dels diferents municipis de la comarca,
ofereixen al jovent acompanyament i reforç en les seves trajectòries vitals al llarg de
l’etapa de joventut, que en aquest pla es comprèn dels 15 als 29 anys. Excepcionalment
es poden incloure projectes concrets que vagin dels 12 als 35 anys, sempre que no
s’encavalquin amb altres àrees, ateses les característiques d’aquests projectes.
Aquest acompanyament i treball desenvolupat des dels àmbits de l’Administració ha de
trobar suport, per tal de ser el màxim d’efectiu, en els ajuntaments de la comarca, en el
personal tècnic municipal ja seguin de l’àmbit de la joventut o no i, sobretot , en el mateix
joven, per tal que el procès d’implementació de les polítiques s’ajusti al màxim a la
realitat d’aquestes persones.
Lluny de voler elaborar un document que marqui unes fites fixes per als propers anys, i
quedar-se aquí, aquest pla pretén ser dinàmic, i que amb la seva corresponent avaluació
i revisió periòdica permeti adaptar, modificar i millorar totes aquelles necessitats que es
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detectin, i que realment es converteixi en una eina útil de treball i orientació per poder
establir dinàmiques de treball per a la consecució d’una joventut plena.
La comarca de la Noguera, amb una superfície total de 1.784,06 quilòmetres quadrats,
és la més extensa de tot Catalunya.
Se situa al sector central de la demarcació de Lleida i és la comarca que exerceix de
transició entre la plana i els relleus pirinencs.
Limita al nord amb el Pallars Jussà, al nord-est amb l’Alt Urgell, a l’est amb el Solsonès
i la Segarra, al sud amb el Segrià, el Pla d’Urgell i l’Urgell, i a l’oest amb el territori
aragonès.
Destaca la majestuositat de la Serralada del Montsec, que dividida pels rius Noguera
Pallaresa i Noguera Ribagorçana forma el Montsec d’Ares, el Montsec de Rúbies i Sant
Mamet, i el Montsec de l’Estall (a La Ribagorça d’Osca).
El pas d’aquests rius disposa els talls impressionants i feréstecs del Congost de Montrebei i el Congost de Terradets.
A més a més, dins de la Serra del Montsec, trobem altres congostos impressionants
com el que el riu Segre forma el Congost de Mur, el Congost de Camarasa, o el que el
riu Boix forma el Congost de l’Escala del Pas Nou.
Seguint la mateixa orientació trobem les valls d’Àger i la Conca de Meià amb un seguit
de serres intermèdies com Montclús, Sant Mamet, Sant Miquel, Mont-Roig, Serra
Carbonera, etc.
Aquestes serres cullen coves, avencs i indrets d’impressionant bellesa.
La Noguera Alta contrasta amb la plana de la Noguera Baixa, que ocupa una àmplia
extensió de terres molt suaus i regades per sèquies i canals.
El paisatge d’aquestes vastes planures és ple del verd dels farratges, els cereals i els
arbres fruiters.
5

La Noguera s’inclou dins l’àmbit de ponent, zona en la qual també s’integren les
comarques de les Garrigues, el Segrià, el Pla d’Urgell, l’Urgell i la Segarra.
Des del punt de vista administratiu, la comarca la conformen 30 municipis i 122 entitats
singulars de població, i la capacitat comarcal l’ostenta Balaguer.
El tipus de poblament és concentrat, amb l’existència d’un nucli de poblamwnt urbà que
és Balaguer, ja que és l’únic que supera els 10.000 habitants, i dos nuclis de poblament
intermedi (Artesa de Segre i Ponts).
La resta d’entitats de població correspondrien a la categoria de poblament rural ja que,
en cap cas, els nuclis ultrapassen els 2.000 habitants.
Cal remarcar que més de la meitat dels municipis de la comarca, 16 concretament,
presenten poblacions inferiors a 500 habitants.

ORIGEN ETIMOLÒGIC DE LA NOGUERA
El topònim de Noguera apareix precisament amb la creació de les comarques com a
unitats administratives.
Aquest topònim fou recollit en la proposta de delimitació comarcal de la Ponència de la
Divisió Territorial del 1933 i fou instaurat en el moment que les comarques adquirien
vigència legal, 1936.
El topònim fou recollit per la Generalitat l’any 1987, moment en què es reinstauraren
administrativament les comarques.
Buscar un nom amb una certa tradició històrica per a la comarca definida entorn de
Balaguer no era fàcil.
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Des d’una perspectiva més historicista alguns s’haurien definit més aviat pels Aspres de
Balaguer (o els Aspres de la Noguera, o potser els Aspres del Montsec) que apareixen
ja abans de la conquesta cristiana, durant la mateixa i posteriorment.
El nom esmentat ja en els documents d’època amb els noms Mons d’Aspres i els Aspres,
ben indicadors d’unes terres dures de treballar, en muntanyes trencades, valls
profundes i alts roquissers.
Aquest nom fou viu fins al segle XVII, apareix com a topònim equivalent als altres
topònims comarcals en la cartografia dels segles XVII i XVIII, i és anotat així en la
Geografia de Catalunya del jesuïta Pere Gil.
En aquesta geografia apareix ja Balaguer com a cap de comarca i Montgai al límit
d’aquesta, entre Butsènit i Bellcaire.
Però el topònim Aspres no deixa de ser un topònim referit només a una part del territori
de la comarca actual, l’àrea de relleu trencat i terres primes que va des del nord de
Balaguer a la Vall d’Àger.
El topònim Noguera referit a un àmbit més o menys comarcal té també alguna citació
històrica.
Pere Gil assenyala un sector amb el nom de Noguera, el que va des dels Congost
d’Escales, Areny i Montanyana, tot seguint la Noguera Ribagorçana a l’una i l’altra banda
del riu.
Aquesta zona, en el Cartulari de Roda, apareix amb el nom de Noguerola, potser perquè
la Noguera Ribagorçana té un cabal inferior al de la Noguera Pallaresa.
El topònim “Noguera” també completa el nom d’algunes poblacions riberenques de la
Noguera Ribagorçana: Ivars de Noguera, Tragó de Noguera, Areny de Noguera, etc.
Tot i amb això, en els moments immediats a la promulgació de la Llei d’Organització
Comarcal aparegué un cert moviment favorable al canvi de nom de la comarca.
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El nom del comtat d’Urgell, proposat des de les instàncies del mateix Consell Comarcal,
recorda els millors moments de capitalitat de Balaguer.
L’esplendor medieval de Balaguer, viscuda en el moment que els comtes d’Urgell
residien en el Castell Formós i posada en perill pel compromís de Casp i la derrota de
Jaume II el Dissortat, roman en la memòria de la ciutat.
De fet, a banda del nom de la comarca, hi ha cinc rius que porten el component
“Noguera”: la Noguera de Cardós, la Noguera Pallaresa, la Noguera Ribagorçana, el
Noguera de Tor i la Noguera de Vall Farrera.
Les aigües de totes les Nogueres van a parar al riu Segre. A la Noguera Pallaresa (que
vessa en el Segre entre Alòs de Balaguer i Camarasa a l’Aiguabarreig del Segre i
Noguera Pallaresa) se li suma la Noguera de Cardós, a Llavorsí.
Abans, a Tírvia, LA Noguera de Cardós absorbeix la Noguera de Vall Farrera. La
Noguera Ribagorçana (que cau dins el Segre més avall, entre Vilanova de la Barca,
Corbins i Alcoletge), rep la Noguera de Tor per damunt el Pont de Suert.
És aventurat de creure, com suposen alguns estudis, que Noguera sigui mot que ve del
llatí navica, barca, o del llatí nigra, negra.
El més probable és que “Noguera” sigui originàriament un nom comú, no pas un nom
propi, de significat que ignorem i d’etimologia incerta.
La comarca de la Noguera és un país d’aigües bones i abundoses, on d’altra banda, no
hi ha prou noguers com per justificar-ne el nom.

“(...) Riu ràpid, en el basc actual, es diu “uguerra”, i per anomenar amb més
propietat una torrentera ràpida, diuen: “n’ugarr” o “ain nuguer”, o “ain niguerra”.
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Tot això és igual a “nuguerra”. La paraula basca “nuguerra” o “n’ugarr” per
evolució, catalanització, va donar lloc, en romanitzar-se al Pirineu català, a
“noguera”, que és l’equivalència evolutiva catalana de l’”ain nuguer”, o “n’ugarr”,
o “nuguerra” bascòniques. (...)”

Aquestes afirmacions no semblen pas fora de lloc, ja que hi ha molta que afirmen que
el

nom Noguera seria una derivació del mot àrab “nugaria”, equivalent a cavitat,

congost, fondalada, depressió.
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ESTRUCTURA
El Pla pren l’estructura següent:
DIAGNOSI
És la primera part que trobem i incorpora una anàlisi de la realitat actual de la joventut
a la comarca. Aquesta anàlisi es focalitza en les àrees, les prioritats i els projectes que,
des de l’Oficina de Joventut del Consell Comarcal de la Noguera, s’han anat treballant
els darrers anys. L’anàlisi parteix d’un vessant quantitatiu de la realitat juvenil de la
comarca, a través d’un recull de dades oficials, i es combina amb una part qualitativa,
en la qual s’han tingut en compte aportacions i visions personals tant des del vessant
més tècnic i polític com del jovent.Aquesta combinació permet contrastar dades i enriquir
la visió de l’estat actual de la joventut a la comarca i les polítiques que s’hi duen a terme,
cosa que permet extreure unes conclusions que permetran l’elaboració de polítiques
reals i concretes.
BASES DEL PLA
En la segona part del Pla, una vegada analitzada la diagnosi, tenim les bases en les
quals es plasma tot el disseny en què s’apunten les línies de treball estratègiques dels
propers anys, així com la seva vertebració en els nivells d’implementació en projectes,
programes concrets i el seu pressupost, tenint en compte el treball que des de les
respectives àrees tècniques del Consell i els diferents ens es treballa.
AVALUACIÓ
La darrera part del Pla és avaluar-lo. Tenint en compte el disseny i la implementació de
les diferents polítiques que hi apareixen, l’avaluació serveix per definir la forma, el
període i els agents que avaluaran el Pla per tal de fer-ne un seguiment al llarg del
període que estigui vigent. L’avaluació inclou aquesta visió de continuïtat i seguiment en
coherència amb la voluntat que el pla sigui una eina útil i dinàmica, que s’adapti a les
necessitats del jovent de la Noguera.
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2.- METODOLOGIA DEL PLA COMARCAL DE LA NOGUERA
El Pla comarcal de joventut de la Noguera (PCJ) es basa en l’experiència adquirida, al
llarg dels darrers anys, en els diferents espais de treball en l’àmbit de les polítiques de
joventut. El PCJ concep dues línies de treball imprescindibles:
La incorporació d’una visió integral en la qual els agents que hi participin siguin
tan presents com sigui possible en la vida dels joves, i que elaborin les polítiques adients
des de diferents àmbits de l’Administració.
La participació com a eina fonamental en l’elaboració de polítiques i projectes
que impliquin la comunitat jove d’un determinat territori, en aquest cas, el de la Noguera.
Amb aquestes línies de treball s’ha pogut plantejar el PCJ, elaborar-ne la diagnosi, el
disseny, i se’n preveu la seva implementació i posterior avaluació. En aquest sentit, i
fruit d’un treball multinivell, l’inici del Pla comarcal de joventut parteix de l’avaluació dels
diferents projectes i accions que s’han de fer de forma conjunta amb aquests espais, per
poder veure en quin punt ens trobem i cap a on es volen fer avançar les polítiques
comarcals de joventut de la Noguera. Aquests nivells de treball són:
ꞏ

Nivell municipal: L’eina que dinamitza aquest nivell és la taula de regidors de

Joventut, integrada pel conseller comarcal de Joventut, els regidors de Joventut dels
diferents municipis o els alcaldes i alcaldesses dels municipis petits que no tenen
regidoria de joventut; més els tècnics de Joventut del Consell Comarcal i els tècnics de
Joventut de Balaguer. Aquestes trobades permeten tenir una relació amb els regidors i
regidores de la comarca, compartir iniciatives, projectes, i coordinar les accions que es
desenvolupen al territori.
ꞏ

Nivell interdepartamental: El treball es basa en la transversalitat per implicar a

tots els espais i àrees del Consell que treballen d’una manera indirecta a través dels
seus projectes en intervencions que d’una manera o altra afecten els i les joves dels
municipis. Aquest treball serveix per generar sinergies, anàlisis conjuntes, compartir
directrius, criteris i una visió que estableixi a mitjà o a llarg termini projectes de treball
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per assolir objectius comuns d’una manera més eficaç per millorar la incidència en les
polítiques de joventut.
ꞏ

Nivell interinstitucional: Aquest treball es basa en els recursos que s’ofereixen

des de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya i el suport que es
rep per part de la Diputació de Lleida mitjançant l’Oficina del Pla Jove i l’Àrea d’Acció
Social.
La coordinació amb aquestes administracions és per mitjà de les diferents àrees i dels
seus tècnics respectivament. Això es combina amb les trobades amb joves que s’han
pogut fer per fomentar la participació en la detecció de necessitats i veure si els projectes
i programes plantejats pel Servei Comarcal de Joventut responen realment a aquesta
realitat.

3. DIAGNOSI
2.1 Plantejament de la diagnosi
La diagnosi d’aquest PCJ pretén analitzar l’estat actual de la realitat juvenil a la comarca
de la Noguera i es basa en una anàlisi integral que permeti establir d’una manera més
coherent i planificada les diferents línies de treball estratègiques i d’intervenció que
guiaran les polítiques de joventut a la comarca que s’impulsen des del Consell Comarcal
de la Noguera.
Aquesta diagnosi combina una part quantitativa, mitjançant algunes informacions
extretes de dades estadístiques sobre determinats àmbits que poden ser d’interès per
radiografiar la realitat, amb una part qualitativa, a través de la visió de professionals que
treballen des de diferents àmbits amb projectes que impliquen els mateixos joves per
conèixer-ne les seves realitats, necessitats i inquietuds.
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Les dades estadístiques s’han extret principalment:
•

Instituto Nacional de Estadística – INE

•

Institut d’Estadística de Catalunya – Idescat

•

Informació Estadística Local de la Diputació de Lleida

•

Consell Comarcal de la Noguera

•

Biblioteca/Arxiu de la Generalitat de Catalunya

•

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya

•

Observatori del Treball i Model Productiu de la Generalitat de Catalunya
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Aquesta anàlisi es realitza sempre a partir d’una visió de la realitat i de les necessitats
dels joves, a més d’una revisió i un estudi de totes les polítiques locals de joventut que
s’han desenvolupat al llarg dels darrers anys a la comarca i als seus municipis. També,
a través dels plans locals de joventut (PLJ) respectius i les línies de treball d’intervenció
estratègica de joventut.

En aquest sentit, la diagnosi es focalitza en aquells elements que poden ser útils per
avaluar i traçar les línies de treball que permetin continuar desenvolupant projectes per
al jovent de la comarca.

Tenint en compte aquests plantejaments i el treball fet en aquest procés amb joves,
tècnics d’altres ens que treballen amb joves, i responsables polítics, els principals temes
de la comarca als quals es vol posar èmfasi en aquesta diagnosi són:
Transicions juvenils: Enteses com les trajectòries vitals dels joves que determinen el seu
futur a la comarca. Els elements principals que marquen aquestes transicions són
l’educació, el treball i l’habitatge.

Emancipació juvenil: Aspectes que
representen un acompanyament en
l’etapa dels joves i que ajuden a
construir la identitat, com pot ser la
salut, la participació, la cultura o l’oci
i la intervenció en qüestions de
benestar i de cohesió social.
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Despoblament juvenil: Com a conseqüència de diferents factors, es creu important
posar el focus en aquesta problemàtica per tal de desenvolupar-ne, si
cal, algun projecte en aquest sentit. Dins d’aquest àmbit s’analitza la mobilitat i les
oportunitats com a elements centrals per enfocar la problemàtica.

Anàlisi de les polítiques de joventut: Per determinar totes les apostes que s’han fet
des dels ens tècnics que treballen amb joves i per detectar-ne, així, la utilitat.
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4.PLANTEJAMENT SEGONS LÍNIES DE TREBALL

Línia de treball 1. Eines TIC i digitalització de
projectes

Línia de treball 2. Salut, gènere i no
discriminació

Línia de treball 3. Formació i educació

Línia de treball 4. Participació activa, lleure,
voluntariat

Línia de treball 5. Treball i emprenedoria

Línia de treball 6. Consum saludable

Línia de treball 7. Cohesió territorial

El tret de partida per a l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut ha estat el plantejament
de la diagnosi. Aquest plantejament ens ha servit per posar les bases de l’anàlisi,
identificant els àmbits prioritaris i d’aquesta manera incidir en la perspectiva d’anàlisi en
la fase de diagnosi.
Per tal d’obtenir una visió global de la realitat de les persones joves a la Noguera i de
les polítiques impulsades pel Servei Comarcal de Joventut, hem comptat amb els
coneixements i l’experiència de l’actual equip del Servei de Comarcal de Joventut i dels
tècnics i tècniques de joventut que treballen en els diferents municipis de la comarca.
Concretament, hem dut a terme una sessió de treball amb cada un d’aquests grups de
professionals per tal d’identificar els punts forts i els punts febles de les polítiques de
joventut que es duen a terme tant des de l’àmbit local com comarcal. D’aquesta manera
hem construït des dels consens i des del treball colꞏlaboratiu les prioritats de les
polítiques de joventut a la comarca per aconseguir un enfocament integral.
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Des d’aquesta perspectiva hem tingut molt present la feina desplegada en les polítiques
de joventut així com els seus resultats, de manera que la definició de principals
necessitats respon també al principi de realitat.
En les prioritats que es recullen en aquest plantejament no s’incorporen aspectes
instrumentals de suport al desplegament de les polítiques de joventut comarcals
d’acompanyament dels professionals de joventut i els ens locals, tot i que en la diagnosi
s’ha tingut en compte el seu anàlisi en relació sobretot a la formació, assessorament i
acompanyament d’aquests professionals i l’articulació d’aquest desplegament.

A continuació presentem els àmbits prioritaris identificats com a conseqüència d’aquesta
fase de plantejament:

Línia de treball 1. Eines TIC i digitalització de projectes
Treballar amb joves implica facilitar espais i recursos d’entorn digital des de dues
vessants: la comunicació, difusió i connexió dels canals i xarxes dels recursos i serveis
per a joves; i la dinamització de la participació partint de comunitats virtuals d’acció
educativa i cultural. Ens és un repte facilitar des dels espais joves i vetllar per
l’accessibilitat a la connectivitat de les persones joves fugint de possibles aïllaments
digitals degut a mancances estructurals d’accés a eines o recursos tic.

Línia de treball 2. Salut, gènere i no discriminació
La manca de respecte davant la diversitat (sexual, de gènere, de raça, etc.) constitueix
un element que dinamita la cohesió social dels municipis. Esdevé necessari disminuir
les conductes inapropiades pel que fa a l'acceptació i al respecte a la diversitat, tot
incidint en els àmbits i les manifestacions de les violències en general i afavorint
ambients de confiança que facilitin la detecció de dinàmiques abusives i discriminatòries.
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Línia de treball 3. Formació i educació
Les altes taxes d’abandonament escolar, sumat a unes condicions laborals marcades
per la temporalitat i la precarietat, fan necessari disposar d’un sistema d’orientació que
motivi les persones joves vers la permanència en el sistema educatiu i que les
acompanyi en la transició entre el sistema educatiu i el mercat laboral. Es tracta de
fomentar la seva motivació i capacitat de presa de decisions com a pas indispensable
per a una emancipació efectiva.

Línia de treball 4. Participació activa, lleure, voluntariat
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 els seus àmbits vitals dificulta la
participació de les persones joves en el teixit associatiu dels seus municipis.
Cal apoderar les persones joves per a la seva implicació crítica, activa i responsable en
les entitats, procurant el seu relleu generacional i apropant la cultura participativa a les
diferents esferes de la societat.

Línia de treball 5. Treball i emprenedoria
El model d'emprenedoria que proposem des de l'Oficina Jove de la Noguera, més enllà
que pugui estimular els joves a crear la seva pròpia empresa, és la que els ha de
permetre escollir el seu propi camí i transformar-los en generadors de valor econòmic,
social o cultural.
El concepte d'emprenedoria que proposem supera la vessant empresarial per a ser
entès des d'una perspectiva àmplia fonamentada en les habilitats pròpies de la condició
juvenil: la capacitat d'innovació, la creativitat i l'ús de les tecnologies, unes capacitats
que es poden educar i donar lloc a experiències d'èxit.
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Línia de treball 6. Consum saludable
Les conductes de risc en les pràctiques sexuals, l’associació de l’oci amb el consum
d’alcohol i drogues, i la manca d’hàbits saludables en general esdevé una problemàtica
que cal seguir abordant des de tots els àmbits. S’ha de continuar apostant pels
programes i plans preventius i de reducció de riscos en matèria de salut i fomentar
l’adquisició de coneixements, hàbits i conductes que contribueixin a la promoció de la
salut de les persones joves.

Línia de treball 7. Cohesió territorial
La Noguera es caracteritza per disposar de molts nuclis de població i d’una escassa
xarxa de transport públic, 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.
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5.- ANÀLISI DE LA REALITAT JUVENIL
L’Anàlisi de la Realitat Juvenil és un instrument que ens permet conèixer, a partir
d’indicadors d’especial rellevància, quina és la situació de les persones joves a la
Noguera. El seu objectiu és, per tant, aportar informació que ens ajudi a identificar les
principals problemàtiques que afronten les persones joves, així com els factors que les
generen.

Per això, analitzarem dades quantitatives del conjunt de la comarca que ens permetin
contextualitzar la realitat juvenil des de diferents punts de vista: la seva evolució en el
temps, la diversitat dels municipis que composen la comarca, la comparació amb altres
segments d’edat, i la comparació amb les persones joves del conjunt de Catalunya.

TRETS SOCIODEMOGRÀFICS. PANORÀMICA DE LA JOVENTUT A LA NOGUERA
El jovent a la Noguera
La Noguera té una superfície de 1.784'06 quilòmetres Km2, aplega 30 municipis, uns
quants amb nuclis agregats, alguns d’ells ja milꞏlenaris. L’estructura econòmica en la
majoria dels municipis és agrícola i ramadera, complementada amb activitats dels
sectors secundari i terciari com indústries artesanals, agroalimentàries, de mobles,
tèxtils, de la construcció, comerç, etc.
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Densitat de població. 2020
Superfície (km2)

Densitat (hab./km2)

Habitants

Noguera

1.784,07

21,9

39.132

Catalunya

32.108,00

242,3

7.722.203
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Població a 1 de gener. Per sexe i edat quinquennal Noguera. 2020
Homes
De 0 a 4 anys

841

Dones

Total

775

1.616

De 5 a 9 anys

1.015

961

1.976

De 10 a 14 anys

1.075

1.010

2.085

De 15 a 19 anys

1.031

873

1.904

De 20 a 24 anys

1.088

896

1.984

De 25 a 29 anys

1.173

914

2.087

De 30 a 34 anys

1.169

1.022

2.191

De 35 a 39 anys

1.427

1.176

2.603

De 40 a 44 anys

1.779

1.378

3.157

De 45 a 49 anys

1.629

1.342

2.971

De 50 a 54 anys

1.512

1.344

2.856

De 55 a 59 anys

1.527

1.339

2.866

De 60 a 64 anys

1.220

1.114

2.334

De 65 a 69 anys

1.044

1.018

2.062

de 70 a 74 anys

880

964

1.844

De 75 a 79 anys

716

858

1.574

De 80 a 84 anys

516

645

1.161

De 85 a 89 anys

467

695

1.162

De 90 a 94 anys

169

361

530

De 95 a 99 anys

45

108

153

De 100 anys i
més

3

13

16

Total

20.326

18.806

39.132

Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

POBLACIÓ JOVE PER SEXES DE 15 A 29 ANYS:
HOMES: 3292 de 20326, un 17’09% del total de la població del municipi
DONES: 2683 de 18806, un 16’19% del total de la població del municipi
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TRETS SOCIODEMOGRÀFICS.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ A LA COMARCA DE LA NOGUERA
(en número d’habitants)
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VARIACIÓ ANUAL REALATIVA DE LA POBLACIÓ JOVE ENTRE 15 I 29 ANYS
(2008‐2018) (NOGUERA‐CATALUNYA)
2008
336.414
418.725
598.079

2009
339.197
413.095
578.585

Catalunya 1330877
1353218

2010
338.770
398.898
546.890

2011
338.434
386.590
516.363

2012
338.818
377.480
485.719

2.013
337.031
368.570
452.316

2.014
336.286
359.360
425.652

2.015
341.139
356.641
409.949

2.016
351.094
358.127
402.959

2.017
360.93
363.044
406.113

2018
371348
369432
413721

1284558

1241387

1202017

1157917

1121298

1107729

1112180

769157

1154501
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EVOLUCIÓ DE LES PERSONES ENTRE 15 I 29 ANYS (2008‐2018)
2008
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

907
1.230
1.669

939
1.088
1.358

1.846
2.318
3.027

2009
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

942
1.211
1.693

889
1.135
1.347

1.831
2.346
3.040

2010
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

947
1.145
1.571

873
1.098
1.217

1.820
2.243
2.788

2011
De 15 a 19 anys

926

852

1.778

De 20 a 24 anys

1.082

1.063

2.145

De 25 a 29 anys

1.478

1.202

2.680

2012
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

930
1.067
1.342

854
1.042
1.158

1.784
2.109
2.500

2013
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

910
1.017
1.248

831
1.038
1.107

1.741
2.055
2.355

2014
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

883
999
1.165

827
962
1.099

1.710
1.961
2.264

2015
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

876
994
1.089

843
915
1.062

1.719
1.909
2.151
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2016
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

897
975
1.031

867
888
1.028

1.764
1.863
2.059

2017
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

922
975
1.025

826
885
1.027

1.748
1.860
2.052

2018
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

961
1.017
1.006

823
886
1.007

1.784
1.903
2.013
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5.2.- FORMACIÓ
Població de 16 anys i més segons nivelld'instrucció
Noguera

No sap llegir o escriure

2011
52525

Sense estudis

3.01616

Educació primària
ESO

5.73939
11.30505

Batxillerat superior

4.10101

FP grau mitjà

2.69393

FP grau superior

1.80202

Diplomatura

2.01717

Grau universitari
Llicenciatura i doctorat

49494
1.83131

Total

33.52323

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.

Població de 16 anys i més segons estudis en curs. Noguera

2011

ESO, educació secundària per a adults

..

Programes de qualificació professional inicial

394

Batxillerat

142

FP mitjà, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius

138

Ensenyament d'escoles oficials d'idiomes

260

Ensenyaments professionals de música i dansa

..

FP superior, arts plàstiques i disseny i ensenyaments esportius

222

Diplomatura universitària, arquitectura i enginyeria tècniques

230

Estudis de grau universitaris i d'ensenyaments artístics

415

Llicenciatura, arquitectura i enginyeria

367

Màster oficial universitari, especialitats mèdiques

197

Doctorat

..

Altra educació reglada (ensenyaments inicials per a adults)

..

Cursos de formació dels serveis públics d'ocupació

259

Altres cursos de formació no reglats

2.517

Total

4.980

Font: Idescat, a partir del Cens de població i habitatges de l'INE.
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Avaluació dels alumnes de 4t d'ESO (curs anterior) segons zona de nacionalitat,
naturalesa, comarca de la Noguera Curs 2018-2019

Avaluació dels alumnes matriculats
TOTAL
Alumnes
avaluats

ESPANYA

Total
graduats

336

Alumnes
avaluats

296

Alumnes
avaluats

Total
graduats

11

Total
graduats

278

RESTA D'ÀFRICA

RESTA
UNIÓ
EUROPEA
Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

4

3

21

13

12

10

255

AMÈRICA DEL
NORD
Alumnes
avaluats

8

MAGREB

RESTA
D'EUROPA

CENTRE
I
SUDAMÈRICA

Total
graduats

-

Alumnes
avaluats

-

ÀSIA I OCEANIA

Total
graduats

6

Alumnes
avaluats

5

Total
graduats

4

2

Avaluació dels alumnes de 4t d'ESO (curs anterior) segons zona de nacionalitat,
naturalesa, àmbit territorial Lleida Curs 2018-2019

Avaluació dels alumnes matriculats
TOTAL
Alumnes
avaluats

ESPANYA

Total
graduats

3.750

Alumnes
avaluats

3.328

RESTA D'ÀFRICA
Alumnes
avaluats

146

Total
graduats

67

Total
graduats

3.125

RESTA UNIÓ
EUROPEA
Alumnes
avaluats

2.880 52

Total
graduats

42

AMÈRICA DEL
NORD
Alumnes
avaluats

4

RESTA
D'EUROPA
Alumnes
avaluats

Total
graduats

195

Alumnes
avaluats

3

414

29

Alumnes
avaluats

150

CENTRE
I
SUDAMÈRICA

Total
graduats

MAGREB

Total
graduats

270

Total
graduats

157

105

ÀSIA I OCEANIA
Alumnes
avaluats

109

Total
graduats

77

Avaluació dels alumnes de 4t d'ESO segons zona de nacionalitat (curs anterior).
Sector públic comarca de la Noguera Curs 2018-2019

Avaluació dels alumnes matriculats
ESPANYA

TOTAL
Alumnes
avaluats

Total
graduats

256

Alumnes
avaluats

223

1

Total
graduats

216

Total
graduats

Total
graduats

193 1

Alumnes
avaluats

1

Alumnes
avaluats

1

AMÈRICA DEL
NORD

RESTA D'ÀFRICA
Alumnes
avaluats

RESTA UNIÓ
EUROPEA

Alumnes
avaluats

21

MAGREB

Total
graduats

Alumnes
avaluats

-

6

Alumnes
avaluats

13

Total
graduats

9

CENTRE
I
SUDAMÈRICA

Total
graduats

-

RESTA
D'EUROPA

8

ÀSIA I OCEANIA

Total
graduats

Alumnes
avaluats

5

2

Total
graduats

2

Avaluació dels alumnes de 4t d'ESO segons zona de nacionalitat (curs anterior).
Sector públic àmbit territorial de Lleida Curs 2018-2019

Avaluació dels alumnes matriculats
ESPANYA

TOTAL
Alumnes
avaluats

2.699

Total
graduats

Alumnes
avaluats

2.345

RESTA D'ÀFRICA
Alumnes
avaluats

62

Total
graduats

37

RESTA UNIÓ
EUROPEA

Total
graduats

2.189

1.980

Alumnes
avaluats

Total
graduats

17

13

AMÈRICA
NORD
Alumnes
avaluats

1

DEL
Total
graduats

87

30

Alumnes
avaluats

185

CENTRE
I
SUDAMÈRICA
Alumnes
avaluats

1

RESTA
D'EUROPA

Total
graduats

62

MAGREB

Total
graduats

Alumnes
avaluats

147

Total
graduats

132

86

ÀSIA I OCEANIA
Alumnes
avaluats

26

Total
graduats
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Avaluació dels alumnes de 4t d'ESO segons zona de nacionalitat (curs anterior).
Sector privat comarca de la Noguera Curs 2018-2019

Avaluació dels alumnes matriculats
ESPANYA

TOTAL

RESTA UNIÓ
EUROPEA

RESTA
D'EUROPA

MAGREB

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

80

73

62

62

3

2

-

-

3

2

RESTA D'ÀFRICA
Alumnes
avaluats

10

AMÈRICA
NORD

Total
graduats

Alumnes
avaluats

7

DEL CENTRE
SUDAMÈRICA
Total
graduats

-

-

Alumnes
avaluats

-

I

ÀSIA I OCEANIA

Total
graduats

Alumnes
avaluats

-

Total
graduats

2

-

Avaluació dels alumnes de 4t d'ESO segons zona de nacionalitat (curs anterior).
Sector privat àmbit territorial de Lleida Curs 2018-2019

Avaluació dels alumnes matriculats

ESPANYA

TOTAL
Alumnes
avaluats

1.051

Total
graduats

Alumnes
avaluats

983

RESTA D'ÀFRICA
Alumnes
avaluats

16

Total
graduats

9

RESTA UNIÓ
EUROPEA

Total
graduats

936

900

-

MAGREB

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

35

29

10

3

25
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AMÈRICA
NORD
Alumnes
avaluats

RESTA
D'EUROPA

DEL CENTRE
SUDAMÈRICA
Total
graduats

Alumnes
avaluats

-

21

31

I

Total
graduats

17

ÀSIA I OCEANIA
Alumnes
avaluats

8

Total
graduats

6

Avaluació dels alumnes de 4t d'ESO segons zona de nacionalitat (curs anterior).
Sector privat concertat comarca de la Noguera Curs 2018-2019

Avaluació dels alumnes matriculats

TOT
AL

RESTA UNIÓ
EUROPEA

ESPANYA

RESTA
D'EUROPA

MAGREB

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

80

73

62

62

3

2

-

-

3

2

RESTA D'ÀFRICA
Alumnes
avaluats

Total
graduats

10

AMÈRICA
NORD
Alumnes
avaluats

7

DEL CENTRE
SUDAMÈRICA
Total
graduats

-

Alumnes
avaluats

-

I

Total
graduats

-

ÀSIA I OCEANIA
Alumnes
avaluats

-

Total
graduats

2

-

Avaluació dels alumnes de 4t d'ESO segons zona de nacionalitat (curs anterior).
Sector privat concertat àmbit territorial de Lleida Curs 2018-2019

Avaluació dels alumnes matriculats

TOT
AL
Alumnes
avaluats

1.051

ESPANYA

Total
graduats

Alumnes
avaluats

983

RESTA D'ÀFRICA
Alumnes
avaluats

16

Total
graduats

9

RESTA UNIÓ
EUROPEA

Total
graduats

936

900

-

MAGREB

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

Alumnes
avaluats

Total
graduats

35

29

10

3

25
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AMÈRICA
NORD
Alumnes
avaluats

RESTA
D'EUROPA

DEL CENTRE
SUDAMÈRICA
Total
graduats

Alumnes
avaluats

-

21

32

I

Total
graduats

17

ÀSIA I OCEANIA
Alumnes
avaluats

8

Total
graduats

6
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5.3.- OCUPACIÓ
Població segons relació amb l’activitat. Noguera

2011

Actius

20.390

Ocupat o temporalment absent de la feina

15.404

a temps complet

13.402

a temps parcial

2.002

Desocupat

4.986

ha treballat abans

4.194

buscant la primera feina

791

Inactius

19.232

Persona amb invalidesa laboral permanent

566

Jubilat, prejubilat, pensionista o rendista

8.561

Estudiants

6.819

Una altra situació

3.287

Població de 16 anys i més

33.523

Població total

39.622

2011

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Total

2.295

2.471

1.704

8.933

15.404
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ATUR PER SECTORS COMARCA NOGUERA

Agricultura

Indústria

Construcció

Serveis

Sense
ocupació
anterior

Total

2020

301,9

215,5

157,3

1.230,30

153,3

2.058,30

2019

248,9

186,5

142,9

1.053,80

157,8

1.789,80

2018

285,4

200,6

148,8

1.094,80

163,5

1.893,20

2017

283,6

213,6

164,8

1.100,40

146,2

1.908,70

2016

322,3

258,2

212,7

1.208,40

165,1

2.166,70

2015

365

278,9

266,6

1.268,70

191,1

2.370,30

2014

369,2

345,6

352,8

1.346,10

191,1

2.604,80

2013

335,2

413,9

479,4

1.421,20

193,4

2.843,20

2012

349,6

420,2

548,5

1.346,70

218,1

2.883,00

2011

326,7

420,1

535,9

1.196,80

221,7

2.701,10

2010

273,6

444,7

582,9

1.059,90

199,2

2.560,20

2009

192,3

418,9

535,5

916,5

127,8

2.191,00

2008

94,4

302,5

273,2

551,4

69,8

1.291,30

2007

56,1

219

122,7

431,2

49,6

878,6

2006

70,4

251,9

101,7

446,1

69,8

940

2005

83,2

275

113,3

462,7

58,8

ATUR REGISTRAT PER SEXE. MITJANES ANUALS NOGUERA

Sexe
Homes

Dones

Total

2020

895,3

1.163,00

2.058,20

2019

758,4

1.031,40

1.789,80

2018

818,7

1.074,50

1.893,20

2017

837,1

1.071,60

1.908,70

2016

1.024,80

1.141,90

2.166,80

2015

1.155,10

1.215,20

2.370,30

2014

1.330,40

1.274,40

2.604,80

2013

1.475,60

1.367,60

2.843,20

2012

1.516,70

1.366,30

2.883,00

2011

1.403,10

1.298,00

2.701,10

2010

1.389,70

1.170,60

2.560,30

2009

1.192,90

998,1

2.191,00

2008

589,6

701,7

1.291,30

2007

309,7

569,2

878,9

2006

323,7

616,3

940

2005

363,2

630,3

993,4
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ATUR REGISTRAT TOTAL PER SEXE, EDAT, DURADA DE LA DEMANDA, PER
NIVELL DE FORMACIÓ, PER SECTOR ECONÒMIC, PER OCUPACIÓ I PER
MUNICIPIS DE LA COMARCA. (2020)
1r Trimestre 2020. Gener. Noguera

36

37

1r Trimestre 2020. Febrer. Noguera

38

1r Trimestre 2020. Març. Noguera

39

40

1r Trimestre 2020. Abril. Noguera

41

1r Trimestre 2020. Maig Noguera

42

43

2n Trimestre 2020. Juliol. Noguera

44

45

2n Trimestre 2020. Agost. Noguera

46

2n Trimestre 2020. Setembre. Noguera

47

2n Trimestre 2020. Octubre. Noguera

48

49

2n Trimestre 2020. Novembre. Noguera

50

2n Trimestre 2020. Desembre. Noguera

51

52

TAXA D’ATUR REGISTRAL COMARCA LA NOGUERA (2016-2020)

TAXA D’ATUR REGISTRAL MUNICIPI PER MUNICIPI (2011-2020)ALBESA

53

ALGERRI

ALÒS DE BALAGUER

54

ARTESA DE SEGRE

LES AVELLANES I SANTA LINYA

55

BALAGUER

LA BARONIA DE RIALB

56

BELLCAIRE D’URGELL

BELLMUNT D’URGELL

57

CABANABONA

CAMARASA

58

CASTELLÓ DE FARFANYA

CUBELLS

59

FORADADA

IVARS D’URGELL

60

MENÀRGUENS

MONTGAI

61

OLIOLA

OS DE BALAGUER

62

PENELLES

PONTS

63

PREIXENS

LA SENTIU DE SIÓ

64

TIURANA

TORRELAMEU

65

TÉRMENS

VALLFOGONA DE BALAGUER

66

VILANOVA DE MEIÀ

VILANOVA DE L’AGUDA

67

ÀGER

68

5.4.- ALTRES INDICADORS CONJUNTURALS

Població a 1 de gener 2020. Per nacionalitats

Estrangera

Espanyola

Resta UE

Resta
Europa

Àfrica

Amèrica
del Nord i
Central

Amèrica
del Sud

Àsia i
Oceania

Total

2020 32.071

2.796

264

3.115

92

587

207

39.132

2019 32.242

2.779

263

2.764

88

456

178

38.770

2018 32.473

2.764

265

2.582

73

396

155

38.708

2017 32.588

2.864

261

2.452

56

363

142

38.726

2016 32.645

2.929

267

2.529

51

388

146

38.955

2015 32.790

2.942

261

2.501

58

405

152

39.109

2014 32.846

3.028

265

2.538

73

468

158

39.376

2013 32.887

3.177

303

2.675

70

523

193

39.828

2012 33.133

3.280

308

2.621

68

595

195

40.200

2011 33.275

3.093

316

2.588

55

715

189

40.231

2010 33.326

3.068

321

2.391

57

799

168

40.130

2009 33.455

3.102

323

2.277

65

830

161

40.213

2008 33.480

2.796

321

1.917

60

810

123

39.507

2007 33.538

2.111

293

1.758

52

729

115

38.596

2006 33.679

221

1.847

1.782

45

718

102

38.394

2005 33.756

165

1.414

1.492

45

617

76

37.565

2004 33.736

94

908

1.051

41

518

46

36.394

2003 33.760

93

520

890

39

370

33

35.705

2002 33.918

91

199

737

32

239

9

35.225

2001 34.065

82

66

574

33

143

9

34.972

2000 34.022

107

30

437

33

88

10

34.727

Aquí tenim un exemple de l’evolució d’habitants per nacionalitat
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70

SITUACIÓ LABORAL DE LES PERSONES JOVES A CATALUNYA(INFORMES EPA)

71

72

73

74

75

76

5.5.- DADES POBLACIÓ PER MUNICIPIS

Població a 1 de gener 2020. Per sexe i edat quinquenal municipi per municipi
ALBESA. 2020

Homes

Dones

Total

De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

36
40
53

35
32
32

71
72
85

ALGERRI. 2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
7
3
14

Dones
5
7
10

Total
12
10
24

ALÒS DE BALAGUER. 2020 Homes
De 15 a 19 anys
5
De 20 a 24 anys
4
De 25 a 29 anys
3

Dones
4
3
0

Total
9
7
3

ARTESA DE SEGRE. 2020 Homes

Dones

Total

De 15 a 19 anys

93

89

182

De 20 a 24 anys

107

90

197

De 25 a 29 anys

110

69

179

AVELLANES I SANTA
LINYA. 2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
4
14
8

Dones
4
3
8

Total
8
17
16

BALAGUER. 2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
510
522
564

Dones
408
445
470

Total
918
967
1034

BARONIA DE RIALB. 2020

Homes

Dones

Total

De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

4
8
4

5
4
6

77

9
12
10

BELLMUNT D'URGELL.
2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
BELLCAIRE D'URGELL.
BARONIA DE RIALB. 2020
2020
De
De 15
15 a
a 19
19 anys
anys
De
20
a
24
anys
De 20 a 24 anys
De
De 25
25 a
a 29
29 anys
anys
CABANABONA. 2020

Homes

Dones

Total

3
5
5

6
3
9

9
8
14

Homes
Homes
4
24

Dones
Dones
5
29

Total
Total
9
53

Homes

Dones

Total

8
35
4
33

4
29
6
24

12
64
10
57

De 15 a 19 anys

2

1

3

De 20 a 24 anys

1

2

3

De 25 a 29 anys

2

1

3

CAMARASA. 2020

Homes

Dones

Total

De 15 a 19 anys

10

10

20

De 20 a 24 anys

14

9

23

De 25 a 29 anys

12

15

27

CASTELLÓ DE FARFANYA.

2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
13
13
18

CUBELLS. 2020

Homes

Dones
7
7
11
Dones

Total
20
20
29
Total

De 15 a 19 anys

2

3

5

De 20 a 24 anys

14

9

23

De 25 a 29 anys

9

11

20

FORADADA. 2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
28
4
4

Dones
3
2
1

Total
31
6
5
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IVARS DE NOGUERA.
2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
3
8
7

Dones
7
9
7

Total
10
17
14

MENÀRGUENS. 2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
16
20
25

Dones
15
23
16

Total
31
43
41

MONTGAI. 2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
12
15
14

Dones
10
15
15

Total
22
30
29

OLIOLA. 2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
4
7
6

Dones
5
6
4

Total
9
13
10

OS DE BALAGUER. 2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
32
22
27

Dones
33
19
17

Total
65
41
44

PENELLES. 2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
14
5
16

Dones
4
7
7

Total
18
12
23

PONTS. 2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes
78
72
95

Dones
65
56
64

Total
143
128
159

Homes

Dones

Total

PREIXENS. 2020
De 15 a 19 anys

5

9

14

De 20 a 24 anys

14

7

21

De 25 a 29 anys

7

8

15

79

SENTIU DE SIÓ. 2020

Homes

Dones

Total

De 15 a 19 anys

5

6

11

De 20 a 24 anys

9

5

14

De 25 a 29 anys

8

9

17

TIURANA. 2020

Homes

Dones

Total

De 15 a 19 anys

1

2

3

De 20 a 24 anys

3

4

7

De 25 a 29 anys

8

1

1

TORRELAMEU. 2020

Homes

Dones

Total

De 15 a 19 anys

14

14

28

De 20 a 24 anys

31

14

45

De 25 a 29 anys

30

9

39

TÉRMENS. 2020

Homes

Dones

Total

De 15 a 19 anys

29

35

64

De 20 a 24 anys

39

32

71

De 25 a 29 anys

35

22

57

VALLFOGONA DE
BALAGUER. 2020
De 15 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys

Homes

Dones

35
31
43

42
37
40

VILANOVA DE MEIÀ. 2020 Homes

Dones

Total
77
68
83
Total

De 15 a 19 anys

25

4

29

De 20 a 24 anys

9

5

14

De 25 a 29 anys

7

5

12

VILANOVA DE L'AGUDA.
2020

Homes

Dones

Total

De 15 a 19 anys

5

7

12

De 20 a 24 anys

3

6

9

De 25 a 29 anys

2

7

9

80

ÀGER. 2020

Homes

Dones

Total

De 15 a 19 anys

12

6

18

De 20 a 24 anys

16

6

22

De 25 a 29 anys

12

16

28
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NOMBRE RELATIU DE JOVES PER ÀMBITS
TERRITORIALS

82
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5.6.- DIAGNOSI DE LES SITUACIONS NO DESITJADES PER A LES PERSONES
JOVES
La conclusió a la que arribem desprès de diverses reunions amb joves de la comarca
de diferent edat i condició social és la que us exposem de manera breu:



Pel que fa a la DESORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL. Tot i tenir accés
al servei d’orientació que ofereix el mateix centre escolar, aquesta és molt
genèrica ja que es fa en hores de tutoria i generalment de manera colꞏlectiva. Els
joves reben altres ajudes d’informació i orientació per part dels tècnics de
l’Oficina Jove i de les universitats que visiten el centre.



Pel que fa a la MOBILITAT INTRACOMARCAL, les carreteres són velles, el
transport públic molt escàs i el servei de tren molts cops o bé l’estació està lluny
del nucli de població o bé no en tenim. Es necessita el cotxe per la mobilitat
comarcal i fora de la comarca. Només hi ha un servei mínimament decent des
de Balaguer. Si la família no pot cedir un vehicle per a ús propi al jove aquest no
es pot moure amb fluïdesa pel territori ni per anar a estudiar ni per l’oci nocturn,
tot i que la pandèmia ho ha agreujat tot, el problema ja el teníem d’abans.



Pel que fa a la PARTICIPACIÓ cal dir que ens costa molt participar ja que
sempre som els mateixos joves que passem al davant i això a la llarga acaba
passant factura i cansant.



Pel que fa a la DIFICULTAT D’ACCÉS A L’HABITATGE al poble no hi ha massa
gent disposada a llogar pisos als més joves, els lloguers són abusius la major
part de les vegades i costa molt emancipar-se. Pel que fa a la compra al poble
hi ha cases velles en venda però s’ha de reformar i en molts casos gairebé tirar
a terra per tornar-les a fer cosa que comporta unes despeses molt elevades en
relació al salari que s’ofereix avui en dia als joves.

84

També costa molt trobar un espai de construcció nova ja que el pla urbanístic és
molt limitat.



Pel que fa l’ACCENTUACIÓ DE LES DESIGUALTATS ECONÒMIQUES
ENTRE LES PERSONES JOVES, els mateixos joves veuen que avui en dia és
molt important tenir estudis per tenir un treball mínimament decent encara que
poc remunerat. Les desigualtats es veuen més entre aquells joves que no
treballen i sobretot aquells que tenen estudis molt bàsics ja que no els permet
accedir al món laboral.



Pel que fa a la VIOLÈNCIA MASCLISTA els joves ens comenten no en coneixen
cap cas, si han viscut en companys de classe relacions una mica tòxiques una
mica masclistes sense arribar a la violència física.



Pel que fa al CONSUM DE SUBSTÀNCIES I PRÀCTIQUES SEXUALS
PROBLEMÀTIQUES consumeixen majoritàriament cànnabis i alcohol de
manera puntual quan surten, no habitualment. Pel que fa les pràctiques sexuals
problemàtiques, suposen que són temes més íntims i personals que no acaben
de sortir a la llum. El terme problemàtic en aquest context no saben molt bé com
encaixar-lo ja que és molt relatiu.



Pel que fa a les DIFICULTATS D’ACCEPTACIÓ DE LA DIVERSITAT en general
o no volen dir-ho o simplement diuen que no tenen cap problema.

Hem organitzat aquesta anàlisi en quatre apartats. En el primer apartat ens centrem en
els trets sociodemogràfics de la Noguera, analitzant dades relacionades amb el nombre

85

d’habitants, la densitat de població, i l’estructura de la població. En el segon apartat,
dedicat a la formació, indagarem en el nivell d’instrucció de la població de la comarca,
en el grau de finalització de d’educació secundària obligatòria, i en la distribució de
l’alumnat en els diferents centres d’educació secundària obligatòria i post-obligatòria.

En el tercer apartat, focalitzat en l’ocupació, recollim els principals indicadors del mercat
laboral, com la població activa, la taxa d’atur, o la contractació registrada, entre d’altres,
i els comparem amb la situació del 2008, any d’esclat de la crisi econòmica. I finalment,
en el quart apartat, ens centrem en altres factors socio-econòmics com l’habitatge o la
renda.
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6.ANÀLISI DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
6.1.- SERVEI DE JOVENTUT I OFICINA JOVE DE LA NOGUERA

Som, des del mes d’abril de 2009, l’Oficina Jove de la Noguera. Som el servei del Consell
Comarcal encarregat de desplegar les polítiques de joventut al municipi, és a dir, tots
aquells programes i projectes relacionats amb l’emancipació juvenil (educació,
ocupació, cultura, salut, habitatge...).
La nostra missió és promoure els joves com a protagonistes de la seva pròpia vida,
vetllant per la igualtat d’oportunitats i dotant-los de recursos i eines per construir el seu
projecte personal.
L’eix vertebrador de les polítiques locals de Joventut és el Pla Comarcal de Joventut,
aquest és el document que ens permet planificar les polítiques de Joventut, elaborat a
partir d’una acurada diagnosi, amb la participació dels i les joves de tota la comarca de
La Noguera i consensuat a nivell polític.
L’Oficina Jove té com a funció principal acompanyar, informar, assessorar i orientar als
i les joves de la Noguera en el seu procés d’emancipació, ja sigui en temes de salut,
com educació, treball, mobilitat internacional o altres.

FINALITATS I/O OBJECTIUS
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.
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INTRODUCCIÓ
El document que us presentem a continuació pretén sintetitzar i plasmar les diferents
línies estratègiques i actuacions que hem dut a terme des de l’1 de gener de 2020 al 31
de desembre de 2020 amb el detall de les activitats implementades.
Després de onze anys de la seva inauguració, l'Oficina Jove continua treballant per a
millorar la seva consolidació com a punt de referència de les persones joves de tota la
comarca, i convertir-se en una autèntica finestreta única on els joves puguin trobar
resposta a totes les seves necessitats, mancances i inquietuds que els preocupen.
Des de l'Oficina Jove cada any dissenyem un Pla Estratègic avaluable, realista i amb
capacitat per incidir en els joves de la comarca. Hem definit les línies de treball dels
diferents eixos que treballem a l'Oficina, i que són claus per al desenvolupament del jove
com a membre actiu de la societat.
Aquest any però amb la pandèmia de la Covid-19 hem hagut de redissenyar i canviar
tot el contingut de les nostres activitats i tallers i adaptar-nos a les circumstàncies
sorgides d’aquest imprevist. Hem cancelꞏlat activitats, tallers, projectes i programes com
la Comarkalada, l’Encomarca’t i altres els hem redissenyat per poder fer-los de manera
virtual. El mateix ens ha passat amb les atencions als joves que les hem hagut de fer
majoritàriament de manera virtual o per telèfon.
Hem estat tancats i treballant telemàticament des de mitjans de març i fins a l’estiu. A
partir de l’estiu hem pogut tornar al nostre lloc de treball però de manera esgraonada i
d’un en un. L’espai de treball no ens permet ser més d’una persona per dia i per tant, es
decideix juntament amb l’equip de govern i segons les directrius que ens donen des de
la Direcció General de Joventut i la Coordinació Territorial de Lleida, que l’Oficina Jove
s’obri al públic cada dia, amb cita prèvia, i a torns per tal de no coincidir dins del mateix
espai de treball (20 metres quadrats) més d’un tècnic alhora. Es prioritza el teletreball.
Per tant, cada dia va a obrir l’espai un dels cinc tècnics de l’Oficina per tal de donar tots
els serveis de manera presencial tot i que la gran majoria d’atencions es continuen fent
telemàticament.
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6.2.METODOLOGIA DE TREBALL DE L’OFICINA JOVE DE LA NOGUERA
En aquest apartat es detallaran els recursos humans, financers i funcionals dels que
disposem a l'Oficina Jove de la Noguera per dur a terme les polítiques de joventut, així
com els principis de funcionament amb els que es regeix l'Oficina Jove.

Recursos humans:
Els recursos humans amb els que comptem a l'Oficina Jove s’haurien de desglossar
entre dues administracions: l'Ajuntament de Balaguer i el Consell Comarcal de la
Noguera.
Per part de l'Ajuntament de Balaguer, la Regidoria de Joventut disposa per al
funcionament de l'Oficina Jove:
- Cessió de l’espai de treball i de les despeses associades a aquest (llum, telèfon...)

Per part del Consell Comarcal de la Noguera disposa per al funcionament de l'Oficina
Jove:
- Coordinador Comarcal de Joventut a temps complert contractat amb la categoria A2.
- Responsable de l'Oficina Jove i tècnic de joventut (TDIC) a temps complert contractat
amb categoria laboral A2.
- Dos tècnics de joventut (TDIC) a temps complert contractats amb categoria laboral
C19.

A través del conveni amb la Secretària General de joventut i del SOC disposem per al
funcionament de l'Oficina Jove:
- Un tècnic de treball a jornada complerta, amb categoria laboral A2 (ROJ).
Des de l'Oficina Jove es compta amb altres recursos humans. En el cas del servei de
Salut es compta amb la colꞏlaboració de l’entitat Antisida que ens cedeix un/a tècnic/a
que realitza les tasques d’assessoria de salut tots els dijous a la tarda.
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Recursos financers:
Els recursos financers dels que comptem a l'Oficina Jove es desprenen de tres
administracions: la Secretaria General de Joventut, l'Ajuntament de Balaguer i el Consell
Comarcal de la Noguera.

En el cas de la Secretaria General de Joventut, l'aportació econòmica és a través de
subvencions a les altres dues administracions citades, ja sigui segons conveni o segons
subvencions a actuacions (Pla Local de Joventut i Pla Comarcal de Joventut).

Per part de l'Ajuntament de Balaguer, l'aportació econòmica té com a finalitat finançar
les despeses de manteniment de l'espai jove i d’organització d'activitats.

I finalment, per part del Consell Comarcal de la Noguera, l'aportació econòmica es
reflecteix al Pla Comarcal de Joventut i els sous del tècnics/ques de joventut.

ANY 2020
Ingressos Contracte
P.

TOTAL INGRESSOS
Despeses OJ

Import Tècnic Comarcal i instal∙lacions juvenils
Activitats OJ
Tècnics compartits
Plans locals ajuntaments < 500 habitants
Plans locals ajuntaments > 500 habitants
TOTAL DGJ
Aportacions ajuntaments

Brut
34.156,04 €
25.000 €
72.000 €
18.197 €
31.077,50 €
129.943,45 €
15.179,74 €

196.360,28
€
Sou Coordinador
Sou Tècnics compartits
Despeses projectes
Despeses de manteniment
Plans locals ajuntaments < 500 habitants
Plans locals ajuntaments > 500 habitants

TOTAL DESPESES
DIFERÈNCIA ENTRE INGRESOS I DESPESES 2020
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34.156,04 €
88.179,74 €
22.500 €
2.500 €
18.197 €
31.077,50 €
196.610,28
22.949,12 €

Recursos funcionals:
L'Oficina Jove de la Noguera s'ubica a la primera planta de l’edifici Lapallavacara, al
carrer Pintor Francesc Borràs, número 17 de Balaguer. Aquest espai compta amb
diferents sales que ens cedeixen prèvia petició als companys/es de Balaguer, que ens
permeten dur a terme reunions, cursos, trobades, etc.
L’Oficina Jove disposa d’una sala d’uns 23 m2 on treballen els/les tècnics/ques de
joventut i d’un despatx annex pel tècnic del servei de treball. Aquest despatx permet fer
entrevistes i atencions als i les joves de manera privada. Aquest despatx també s’utilitza
per fer els assessoraments de salut les tardes dels dijous.
Finalment, cal dir que també considerem recursos funcionals la pàgina web de l'Oficina
Jove, els taulers d'anuncis (treball) i el Facebook de l'Oficina Jove, l’Instagram i altres
eines relacionades amb les noves tecnologies ja que, tot i no ser un espai físic, és un
espai virtual destinat als i les joves de la comarca.

OFICINA JOVE DE LA NOGUERA
ÀMBIT: PARTICIPACIÓ I PROJECTES OFICINA JOVE
Situació actual:
En l’àmbit de la participació i la informació juvenil, l’Oficina Jove de la Noguera atén a
tots els i les joves, estiguin associats o no i independentment del municipi que vinguin.
Aquest 2020 a causa de la pandèmia COVID-19 hem hagut de reorganitzar i les
activitats i actuacions per tal d’adaptar-les de manera virtual. No ha estat possible en
tots els casos i per aquest motiu hem hagut de reinventar-nos, anulꞏlar activitats i crearne de noves. Per aquest motiu, les activitats d’aquest són diferents, i bàsicament
centrades en els àmbits de la formació, el treball i la salut mitjançant càpsules formatives
i actuacions dutes a terme , de vegades, amb altres entitats o simplement gràcies als
tècnics i tècniques de l’Oficina Jove. Les xarxes socials han estat doncs una eina
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tècnics i tècniques da imprescindible per treballar i arribar als joves de la nostra
comarca.
Actuacions:


Cursos d’ACTIC



Actuacions específiques que s’han fet durant la pandèmia:

 Càpsules de formació i orientació laboral amb un total de 1404 beneficiaris
directes, sense contar les sessions individuals i grupals d’orientació.
 Càpsules esportives solꞏlicitades explícitament pels joves mitjançant una
enquesta que vam engegar a Instagram amb un total de 993 usuaris beneficiaris
directes.
 Càpsules de promoció d’hàbits alimentaris amb un total de 1.517 usuaris
directes.
 Xerrades sobre salut amb entitats com Colors de Ponent o Lika amb temàtiques
com “El feminisme i les desigualtats”, les “Relacions sexo-afectives o abusives”,
“Violències sexuals”, els “Mitjans de comunicació” o “Els armaris pels abrics”.
El total de joves usuaris directes d’aquestes xerrades han superat el nombre de 1.215


Concursos d’Instagram. N’hem fet 2 aquest any, un amb la temàtica COVID i
l’altre per Nadal. Hi participa una mitjana de 30 persones per concurs. Regalem
merchandising de l’Oficina Jove de premi.



Concurs de cartell antitabac. Activitat de salut adreçada a les escoles de primària
i secundària de la comarca. Han participat un total de 5 escoles. No
comptabilitzem joves perquè d’una mateixa escola hi pot participar més d’una
classe.



Curs de monitor de lleure que per primer cop vam haver d’ organitzar de manera
virtual amb un total de 19 joves apuntats.



Curs de monitor de menjador, alꞏlèrgies i manipulació d’aliments que vam orga-
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-nitzar per Nadal i on s’hi van apuntar 15 persones.


L’esquiada jove com a part de les sortides de lleure que organitzem amb joves
de la comarca. Hi van participar 27 joves.



JoVa. Aquest any han participat 7 municipis i 89 joves, tot un record tenint en
comptes les circumstàncies. No hi ha hagut viatge a Port Aventura per les
mesures i a canvi, s’ha regalat als joves uns cascs sense fil, que hem fet
expressament com a merchandising de l’OJ.

No tenim el nombre total d’usuaris perquè no comptabilitzem ni les reunions amb els
joves ni els joves que venen als processos participatius o els joves que atenem al
moment de demanar o justificar subvencions, però sí que tenim un nombre aproximat
de joves que assisteixen als projectes impulsats com a Oficina Jove dins d’aquest àmbit,
i són uns 5668.

ÀMBIT: FORMACIÓ i EDUCACIÓ
Situació actual:


Actualment l'Oficina Jove compta amb un punt de suport de la UOC:
 Informació de tràmits
 Retorn de llibres



Organització i implementació de 6 cursos durant l’any d’ACTIC de nivell mitjà



Centre examinador ACTIC.



Treball coordinat amb cinc centres escolars de la Noguera (Institut Els Planells
d’Artesa de Segre, Institut Ermengol IV de Bellcaire, Institut Almatà, Institut Ciutat
de Balaguer, Escola Vedruna de Balaguer). A l’escola Pia no s’hi entra perquè
treballem amb els escolars de 1r de Batxillerat. L’Institut de Ponts no vol
participar de les nostres activitats.
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ÀMBIT: FORMACIÓ i EDUCACIÓ
Situació actual:


Actualment l'Oficina Jove compta amb un punt de suport de la UOC:
 Informació de tràmits
 Retorn de llibres



Organització i implementació de 6 cursos durant l’any d’ACTIC de nivell mitjà



Centre examinador ACTIC.



Treball coordinat amb cinc centres escolars de la Noguera (Institut Els Planells
d’Artesa de Segre, Institut Ermengol IV de Bellcaire, Institut Almatà, Institut Ciutat
de Balaguer, Escola Vedruna de Balaguer). A l’escola Pia no s’hi entra perquè
treballem amb els escolars de 1r de Batxillerat. L’Institut de Ponts no vol
participar de les nostres activitats.

Actuacions


4 cursos d’ACTIC, dos de nivell mitjà i dos de nivell superior. Amb una totalitat
de 65 joves apuntats.



Difusió de l'acreditació ACTIC.



Retorn llibres UOC (préstec).



Protocol d'actuació interna del servei UOC.



Reunions periòdiques amb els centres escolars de secundària de la comarca.



Tallers i xerrades educatius i informatius que l’Oficina Jove fa als centres
escolars.



Organització de la Trobada de centres que es du a terme un cop l’any (FOU)



Servei d’atenció, informació i assessorament personalitzat a grups o a títol
individual de joves (beques, cicles formatius, universitats...).
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Exposicions

S’han atès 763 usuaris via telefònica i online.
ÀMBIT: TREBALL

Situació actual:
Hi ha un tècnic de treball que realitza tasques d'orientació laboral i formativa a jornada
completa.
Actuacions:


Assessoria, orientació i seguiment laboral.



Actualitzar setmanalment el tauler d'anuncis: ofertes de feina.



Taula de treball que es duu a terme bimensualment. Hi participa el SOC, Aspid,
Ajuntament de Balaguer, Reintegra, Creu Roja, Hospital Santa Maria, Leader,
CEI i Consell Comarcal de la Noguera.



Xerrades i tallers a centres escolars de la Noguera.



Borsa de treball

S’han atès 405 usuaris via telefònica i online.

ÀMBIT: EMPRENDORIA

Situació actual:
Treballem conjuntament amb el Leader, ja sigui en l’organització d’activitats com en la
despesa econòmica que aquestes comporten.

Actuacions:
Networking: no dut a terme a causa de les mesures de la pandèmia Covid-19.Arrenca.
Aquesta edició va canviar de format i va passar de ser presencial a virtual degut a les
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mesures de la pandèmia. La part de tallers formatius es va obrir a totes les escoles i
empresaris de la zona. Es van realitzar dos tallers en total. La part de la visita a
empreses evidentment no es va dur a terme de manera presencial, en el seu lloc es van
fer sessions virtuals gravades amb diferents empresaris de la comarca que van oferir
una visita guiada per la seva empresa. Aquests vídeos es van passar als diferents
centres escolars per poder ser comentats durant les seves classes. La tercera part del
projecte es durà a terme a partir del mes de gener i consisteix en videoconferències en
directe entre empresaris i alumnes dels centres escolars de secundària de la comarca.

Aquest any el nombre de joves assistents i beneficiaris del projecte costa una mica de
quantificar ja que es va donar un codi d’accés per xerrada i es va oferir a cada centre
escolar la possibilitat de connexió de manera lliure sense acotar el nombre d’assistents
o l’edat d’aquests, cada centre decidia a quin curs adreçar les diferents sessions segons
les seves pròpies conveniències i programa educatiu, per tant, aquest any no tenim
dades per contrastar amb altres edicions.

ÀMBIT: SALUT I ESPORTS

Situació actual:
Actualment es troba en funcionament la taula de salut.
Actuacions:


Reunions bimensuals de la taula de salut.



Exposicions en temàtica de salut a les instalꞏlacions de l’OJ de la Noguera.



Difusió de material informatiu i preventiu. Manteniment i ampliació del catàleg de
salut per a escoles i AMPES.



Espai de consulta individual de temes afectivo-sexuals amb colꞏlaboració amb
l’Associació Antisida que fem cada dijous a la tarda a l’Oficina Jove.
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Celebració dels dies mundials. El dia mundial del tabac fem un concurs de
cartells amb la colꞏlaboració de gairebé tots els centres educatius de primària i
secundària de la comarca. Aquest any farem la II edició.

S’han atès 1258 consultes.
ÀMBIT: INFORMACIÓ JUVENIL

Situació actual:
Actualment a l'OJ de la Noguera les tasques d'informació Juvenil recauen sobre tots/es
els/les tècnics/ques de joventut. L’horari d’atenció va de les 8.00h a les 15.00 i de dilluns
a dimecres de les 16.00 a les 18.00h. S’han atès uns 12.358 joves, la gran majoria de
manera virtual a causa de la pandèmia.
Actuacions:
- Manteniment de la web i ús de Facebook, Whatsapp i Instagram com a via de
comunicació i informació amb els i les joves.
- Autoedició de material propi (cartells, merchandising).
- Edició de l’agenda d’actes joves de la comarca ESTIU JOVE.
- Carnets d’ISIC, ITIC, alberguista.
- Xerrades Diputació que oferim als municipis i a la mateixa Oficina Jove. - Cessió,
manteniment i reparació de les carpes de l’OJ.
- Atenció, assessorament i derivació individualitzada de joves.
TDIC: L’OFICINA JOVE ES MOU

Situació actual:
Actualment l’Oficina Jove dóna suport i assessorament a 23 entitats juvenils de la
comarca.També dóna suport a les AMPES, associacions esportives i altres associacions
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que necessitin suport i que siguin derivades per l’Ajuntament corresponent.
L’Oficina Jove de la Noguera conta actualment amb tres tècniques i un coordinador que
també actua com a tècnic compartit:
-

L’Alba Codina porta els projectes i l’ àmbit de salut

-

L’Anna Porté porta el pla comarcal, emprenedoria, dona suport a l’àmbit dels

projectes i l'àmbit d’educació.
-

La Maria Bernaus porta els municipis majors de 500 habitants que són 13 i cap

àmbit específic.
-

El Xavi Farreny porta els municipis menors de 500 habitants que són 15, xarxes

i mobilitat internacional.
Actuacions:
- Desplaçaments periòdics als municipis.
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Amb un total de 4.677 km fets (no contemplem els desplaçaments a Instituts ja que és
una feina tècnica d’oficina, només a poblacions, feina de tècnic compartit).
Els Km de Barcelona pertanyen a formacions organitzades per la Direcció General de
Joventut o per l’Agència Catalana de Joventut. Els km de Lleida pertanyen tan a
formacions, tallers, ponències o reunions organitzades per la Coordinació Territorial de
Joventut de Lleida com a viatges a Hisenda o al departament de Justícia per tal de
tramitar documentació relativa a associacions de joves.

Altres actuacions que duem a terme com a TDIC són:
- Assessorament, informació i tramitació d’alta dels casals d’estiu
- Inspeccions casals d’estiu
- Inspeccions instalꞏlacions juvenils
- Reunions periòdiques amb entitats de joves.
- Reunions coordinació entitats – ajuntaments.
- Processos participatius en els plans locals.
- Organització d'activitats i tallers en ens municipals.
- Motivació, difusió, dinamització i mediació entre els joves i els ajuntaments.
- Jornada informativa a regidors/es municipals.
- Tràmits de les associacions juvenils amb l’Administració Pública: subvencions i ajudes
i justificacions de subvencions.
- Redacció i implementació de plans locals amb els ajuntaments de la comarca:
solꞏlicitud de subvencions i justificacions per a ens locals, redacció de projectes, organització de tallers, activitats i actuacions als diferents municipis de la comarca.
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-Suport administratiu a diferents entitats de la comarca ( associacions de dones, de gent
gran, entitats esportives, associacions de veïns...)
- Redacció d’informes tècnics ja sigui per a ens locals, per a entitats juvenils o per a
l’Administració (Direcció General de Joventut)
- Avaluació de projectes de manera oral i a mode de reunions, i també de manera escrita
amb informes per a l’Administració.
- Assistència a jornades, formacions i reunions organitzades per la Direcció General de
Joventut.
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6.3- EVOLUCIÓ DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT A LA COMARCA
INTRODUCCIÓ
El document que us presentem a continuació pretén sintetitzar i plasmar les diferents
línies estratègiques i actuacions que hem dut a terme des de l’1 de gener de 2020 al 31
de desembre de 2020 amb el detall de les activitats implementades.
Després de onze anys de la seva inauguració, l'Oficina Jove continua treballant per a
millorar la seva consolidació com a punt de referència de les persones joves de tota la
comarca, i convertir-se en una autèntica finestreta única on els joves puguin trobar
resposta a totes les seves necessitats, mancances i inquietuds que els preocupen.
Des de l'Oficina Jove cada any dissenyem un Pla Estratègic avaluable, realista i amb
capacitat per incidir en els joves de la comarca. Hem definit les línies de treball dels
diferents eixos que treballem a l'Oficina, i que són claus per al desenvolupament del jove
com a membre actiu de la societat.
Aquest any però amb la pandèmia de la Covid-19 hem hagut de redissenyar i canviar
tot el contingut de les nostres activitats i tallers i adaptar-nos a les circumstàncies
sorgides d’aquest imprevist. Hem cancelꞏlat activitats, tallers, projectes i programes com
la Comarkalada, l’Encomarca’t i altres els hem redissenyat per poder fer-los de manera
virtual. El mateix ens ha passat amb les atencions als joves que les hem hagut de fer
majoritàriament de manera virtual o per telèfon.
Hem estat tancats i treballant telemàticament des de mitjans de març i fins a l’estiu. A
partir de l’estiu hem pogut tornar al nostre lloc de treball però de manera esgraonada i
d’un en un. L’espai de treball no ens permet ser més d’una persona per dia i per tant, es
decideix juntament amb l’equip de govern i segons les directrius que ens donen des de
la Direcció General de Joventut i la Coordinació Territorial de Lleida, que l’Oficina Jove
s’obri al públic cada dia, amb cita prèvia, i a torns per tal de no coincidir dins del mateix
espai de treball (20 metres quadrats) més d’un tècnic alhora. Es prioritza el teletreball.

102

Per tant, cada dia va a obrir l’espai un dels cinc tècnics de l’Oficina per tal de donar tots
els serveis de manera presencial tot i que la gran majoria d’atencions es continuen fent
telemàticament.
METODOLOGIA DE TREBALL
En aquest apartat es detallaran els recursos humans, financers i funcionals dels que
disposem a l'Oficina Jove de la Noguera per dur a terme les polítiques de joventut, així
com els principis de funcionament amb els que es regeix l'Oficina Jove.
Recursos humans:
Els recursos humans amb els que comptem a l'Oficina Jove s’haurien de desglossar
entre dues administracions: l'Ajuntament de Balaguer i el Consell Comarcal de la
Noguera.
Per part de l'Ajuntament de Balaguer, la Regidoria de Joventut disposa per al
funcionament de l'Oficina Jove:
-Cessió de l’espai de treball i de les despeses associades a aquest (llum, telèfon...)
Per part del Consell Comarcal de la Noguera disposa per al funcionament de l'Oficina
Jove:
-Coordinador Comarcal de Joventut a temps complert contractat amb la categoria A2
-Responsable de l'Oficina Jove i tècnic de joventut (TDIC) a temps complert contractat
amb categoria laboral A2.
-Dos tècnics de joventut (TDIC) a temps complert contractats amb categoria laboral C19.
A través del conveni amb la Secretària General de joventut i del SOC disposem per al
funcionament de l'Oficina Jove:
-Un tècnic de treball a jornada complerta, amb categoria laboral A2 (ROJ).
Des de l’Oficina Jove es compta amb altres recursos humans. En el cas del servei de
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Salut es compta amb la colꞏlaboració de l’entitat Antisida que ens cedeix un/a tècnic/a
que realitza les tasques d’assessoria de salut tots els dijous a la tarda.

Recursos financers:
Els recursos financers dels que comptem a l'Oficina Jove es desprenen de tres
administracions: la Secretaria General de Joventut, l'Ajuntament de Balaguer i el Consell
Comarcal de la Noguera.
En el cas de la Secretaria General de Joventut, l'aportació econòmica és a través de
subvencions a les altres dues administracions citades, ja sigui segons conveni o segons
subvencions a actuacions (Pla Local de Joventut i Pla Comarcal de Joventut).
Per part de l'Ajuntament de Balaguer, l'aportació econòmica té com a finalitat finançar
les despeses de manteniment de l'espai jove i d’organització d'activitats.
I finalment, per part del Consell Comarcal de la Noguera, l'aportació econòmica es
reflecteix al Pla Comarcal de Joventut i els sous del tècnics/ques de joventut.

ANY 2020
Ingressos Contracte
P.

TOTAL INGRESSOS
Despeses OJ

Import Tècnic Comarcal i instal∙lacions juvenils
Activitats OJ
Tècnics compartits
Plans locals ajuntaments < 500 habitants
Plans locals ajuntaments > 500 habitants
TOTAL DGJ
Aportacions ajuntaments

Brut
34.156,04 €
25.000 €
72.000 €
18.197 €
31.077,50 €
129.943,45 €
15.179,74 €

196.360,28€
Sou Coordinador
Sou Tècnics compartits
Despeses projectes
Despeses de manteniment
Plans locals ajuntaments < 500 habitants
Plans locals ajuntaments > 500 habitants

TOTAL DESPESES

34.156,04 €
88.179,74 €
22.500 €
2.500 €
18.197 €
31.077,50 €
196.610,28

DIFERÈNCIA ENTRE INGRESOS I DESPESES 2020

22.949,12 €
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Recursos funcionals:
L'Oficina Jove de la Noguera s'ubica a la primera planta de l’edifici Lapallavacara, al
carrer Pintor Francesc Borràs, número 17 de Balaguer. Aquest espai compta amb
diferents sales que ens cedeixen prèvia petició als companys/es de Balaguer, que ens
permeten dur a terme reunions, cursos, trobades, etc.
L’Oficina Jove disposa d’una sala d’uns 23 m2 on treballen els/les tècnics/ques de
joventut i d’un despatx annex pel tècnic del servei de treball. Aquest despatx permet fer
entrevistes i atencions als i les joves de manera privada. Aquest despatx també s’utilitza
per fer els assessoraments de salut les tardes dels dijous.
Finalment, cal dir que també considerem recursos funcionals la pàgina web de l'Oficina
Jove, els taulers d'anuncis (treball) i el Facebook de l'Oficina Jove, l’Instagram i altres
eines relacionades amb les noves tecnologies ja que, tot i no ser un espai físic, és un
espai virtual destinat als i les joves de la comarca.

OFICINA JOVE DE LA NOGUERA
ÀMBIT: PARTICIPACIÓ I PROJECTES OFICINA JOVE
Situació actual:
En l’àmbit de la participació i la informació juvenil, l’Oficina Jove de la Noguera atén a
tots els i les joves, estiguin associats o no i independentment del municipi que vinguin.
Aquest 2020 a causa de la pandèmia COVID-19 hem hagut de reorganitzar i les
activitats i actuacions per tal d’adaptar-les de manera virtual. No ha estat possible en
tots els casos i per aquest motiu hem hagut de reinventar-nos, anulꞏlar activitats i crearne de noves. Per aquest motiu, les activitats d’aquest són diferents, i bàsicament
centrades en els àmbits de la formació, el treball i la salut mitjançant càpsules formatives
i actuacions dutes a terme , de vegades, amb altres entitats o simplement gràcies als
tècnics i tècniques de l’Oficina Jove. Les xarxes socials han estat doncs una eina
imprescindible per treballar i arribar als joves de la nostra comarca.
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Actuacions:


Cursos d’ACTIC



Actuacions específiques que s’han fet durant la pandèmia:

 Càpsules de formació i orientació laboral amb un total de 1404 beneficiaris
directes, sense contar les sessions individuals i grupals d’orientació.
 Càpsules esportives solꞏlicitades explícitament pels joves mitjançant una
enquesta que vam engegar a Instagram amb un total de 993 usuaris beneficiaris
directes.
 Càpsules de promoció d’hàbits alimentaris amb un total de 1.517 usuaris
directes.
 Xerrades sobre salut amb entitats com Colors de Ponent o Lika amb temàtiques
com “El feminisme i les desigualtats”, les “Relacions sexo-afectives o abusives”,
“Violències sexuals”, els “Mitjans de comunicació” o “Els armaris pels abrics”.
El total de joves usuaris directes d’aquestes xerrades han superat el nombre de 1.215


Concursos d’Instagram. N’hem fet 2 aquest any, un amb la temàtica COVID i
l’altre per Nadal. Hi participa una mitjana de 30 persones per concurs. Regalem
merchandising de l’Oficina Jove de premi.



Concurs de cartell antitabac. Activitat de salut adreçada a les escoles de primària
i secundària de la comarca. Han participat un total de 5 escoles. No
comptabilitzem joves perquè d’una mateixa escola hi pot participar més d’una
classe.



Curs de monitor de lleure que per primer cop vam haver d’ organitzar de manera
virtual amb un total de 19 joves apuntats.



Curs de monitor de menjador, alꞏlèrgies i manipulació d’aliments que vam
organitzar per Nadal i on s’hi van apuntar 15 persones.
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L’esquiada jove com a part de les sortides de lleure que organitzem amb joves
de la comarca. Hi van participar 27 joves.



JoVa. Aquest any han participat 7 municipis i 89 joves, tot un record tenint en
comptes les circumstàncies. No hi ha hagut viatge a Port Aventura per les
mesures i a canvi, s’ha regalat als joves uns cascs sense fil, que hem fet
expressament com a merchandising de l’OJ.

No tenim el nombre total d’usuaris perquè no comptabilitzem ni les reunions amb els
joves ni els joves que venen als processos participatius o els joves que atenem al
moment de demanar o justificar subvencions, però sí que tenim un nombre aproximat
de joves que assisteixen als projectes impulsats com a Oficina Jove dins d’aquest àmbit,
i són uns 5668.
ÀMBIT: FORMACIÓ i EDUCACIÓ
Situació actual:


Actualment l'Oficina Jove compta amb un punt de suport de la UOC:



Informació de tràmits



Retorn de llibres



Organització i implementació de 6 cursos durant l’any d’ACTIC de nivell mitjà



Centre examinador ACTIC.



Treball coordinat amb cinc centres escolars de la Noguera (Institut Els Planells
d’Artesa de Segre, Institut Ermengol IV de Bellcaire, Institut Almatà, Institut Ciutat
de Balaguer, Escola Vedruna de Balaguer). A l’escola Pia no s’hi entra perquè
treballem amb els escolars de 1rde Batxillerat. L’Institut de Ponts no vol participar
de les nostres activitats.

Actuacions


4 cursos d’ACTIC, dos de nivell mitjà i dos de nivell superior. Amb una totalitat
de 65 joves apuntats.



Difusió de l'acreditació ACTIC.
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Retorn llibres UOC (préstec).



Protocol d'actuació interna del servei UOC.



Reunions periòdiques amb els centres escolars de secundària de la comarca.



Tallers i xerrades educatius i informatius que l’Oficina Jove fa als centres
escolars.



Organització de la Trobada de centres que es du a terme un cop l’any (FOU)



Servei d’atenció, informació i assessorament personalitzat a grups o a títol
individual de joves (beques, cicles formatius, universitats...).



Exposicions

S’han atès 763 usuaris via telefònica i online.
ÀMBIT: TREBALL
Situació actual:
Hi ha un tècnic de treball que realitza tasques d'orientació laboral i formativa a jornada
completa.

Actuacions:



Assessoria, orientació i seguiment laboral.



Actualitzar setmanalment el tauler d'anuncis: ofertes de feina.



Taula de treball que es duu a terme bimensualment. Hi participa el SOC, Aspid,
Ajuntament de Balaguer, Reintegra, Creu Roja,Hospital Santa Maria, Leader,
CEI i Consell Comarcal de la Noguera.



Xerrades i tallers a centres escolars de la Noguera.



Borsa de treball

S’han atès 405 usuaris via telefònica i online.
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ÀMBIT: EMPRENDORIA
Situació actual:

Treballem conjuntament amb el Leader, ja sigui en l’organització d’activitats com en la
despesa econòmica que aquestes comporten.

Actuacions:



Networking: no dut a terme a causa de les mesures de la pandèmia Covid-19.



Arrenca. Aquesta edició va canviar de format iva passar de ser presencial a
virtual degut a les mesures de la pandèmia. La part de tallers formatius es va
obrir a totes les escoles i empresaris de la zona. Es van realitzar dos tallers en
total. La part de la visita a empreses evidentment no es va dura terme de manera
presencial, en el seu lloc es van fer sessions virtuals gravades amb diferents
empresaris de la comarca que van oferir una visita guiada per la seva empresa.
Aquests vídeos es van passar als diferents centres escolars per poder ser
comentats durant les seves classes. La tercera part del projecte es durà a terme
a partir del mes de gener i consisteix en videoconferències en directe entre
empresaris i alumnes dels centres escolars de secundària de la comarca.

Aquest any el nombre de joves assistents i beneficiaris del projecte costa una mica de
quantificar ja que es va donar un codi d’accés per xerrada i es va oferir a cada centre
escolar la possibilitat de connexió de manera lliure sense acotar el nombre d’assistents
o l’edat d’aquests, cada centre decidia a quin curs adreçar les diferents sessions segons
les seves pròpies conveniències i programa educatiu, per tant, aquest any no tenim
dades per contrastar amb altres edicions.
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ÀMBIT: SALUT I ESPORTS
Situació actual:

ctualment es troba en funcionament la taula de salut.

Actuacions:

Reunions bimensuals de la taula de salut.



Exposicions en temàtica de salut a les instalꞏlacions de l’OJ de la Noguera.



Difusió de material informatiu i preventiu. Manteniment i ampliació del catàleg
desalut per a escoles i AMPES.



Espai de consulta individual de temes afectivo-sexuals amb colꞏlaboració amb
l’Associació Antisida que fem cada dijous a la tarda a l’Oficina Jove



Celebració dels dies mundials. El dia mundial del tabac fem un concurs de
cartells amb la colꞏlaboració de gairebé tots els centres educatius de primària i
secundària de la comarca. Aquest any farem la II edició.

S’han atès 1258 consultes.

ÀMBIT: INFORMACIÓ JUVENIL
Situació actual:

Actualment a l'OJ de la Noguera les tasques d'informació Juvenil recauen sobre tots/es
els/les tècnics/ques de joventut. L’horari d’atenció va de les 8.00h a les 15.00 i de dilluns
a dimecres de les 16.00 a les 18.00h. S’han atès uns 12.358 joves, la gran majoria de
manera virtual a causa de la pandèmia.
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Actuacions:

-Manteniment de la web i ús de Facebook, Whatsapp i Instagram com a via de
comunicació i informació amb els i les joves.
-Autoedició de material propi (cartells, merchandising).
- Edició de l’agenda d’actes joves de la comarca ESTIU JOVE.
-Carnets d’ISIC, ITIC, alberguista.
-Xerrades Diputació que oferim als municipis i a la mateixa Oficina Jove.
-Cessió, manteniment i reparació de les carpes de l’OJ.
-Atenció, assessorament i derivació individualitzada de joves.

TDIC: L’OFICINA JOVE ES MOU
Situació actual:

Actualment l'Oficina Jove dóna suport i assessorament a 23 entitats juvenils de la
comarca. També dóna suport a les AMPES, associacions esportives i altres
associacions que necessitin suport i que siguin derivades per l’Ajuntament corresponent.
L’Oficina Jove de la Noguera conta actualment amb tres tècniques i un coordinador que
també actua com a tècnic compartit:
-L’Alba Codina porta els projectes i l’ àmbit de salut
-L’Anna Porté porta el pla comarcal, emprenedoria, dona suport a l’àmbit dels projectes
i l'àmbit d’educació.
-La Maria Bernaus porta els municipis majors de 500 habitants que són 13 i cap àmbit
específic.
-El Xavi Farreny porta els municipis menors de 500 habitants que són 15, xarxes i
mobilitat internacional.
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Actuacions:
Desplaçaments periòdics als municipis.
Amb un total de 4.677 km fets (no contemplem els desplaçaments a Instituts ja que és
una feina tècnica d’oficina, només a poblacions, feina de tècnic compartit).
Els Km de Barcelona pertanyen a formacions organitzades per la Direcció General de
Joventut o per l’Agència Catalana de Joventut. Els km de Lleida pertanyen tan a
formacions, tallers, ponències o reunions organitzades per la Coordinació Territorial de
Joventut de Lleida com a viatges a Hisenda o al departament de Justícia per tal de
tramitar documentació relativa a associacions de joves.
Altres actuacions que duem a terme com a TDIC són:
-Assessorament, informació i tramitació d’alta dels casals d’estiu
-Inspeccions casals d’estiu
-Inspeccions instalꞏlacions juvenils
-Reunions periòdiques amb entitats de joves.
-Reunions coordinació entitats –ajuntaments.
-Processos participatius en els plans locals.
-Organització d'activitats i tallers en ens municipals.
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-Motivació, difusió, dinamització i mediació entre els joves i els ajuntaments.
-Jornada informativa a regidors/es municipals.
-Tràmits de les associacions juvenils amb l’Administració Pública: subvencions i ajudes
i justificacions de subvencions.
-Redacció i implementació de plans locals amb els ajuntaments de la comarca: solꞏlicitud
de subvencions i justificacions per a ens locals, redacció deprojectes, organització de
tallers, activitats i actuacions als diferents municipis de la comarca.
-Suport administratiu a diferents entitats de la comarca (associacions de dones, de gent
gran, entitats esportives, associacions de veïns...)
-Redacció d’informes tècnics ja sigui per a ens locals, per a entitats juvenils o per a
l’Administració (Direcció General de Joventut)
-Avaluació de projectes de manera oral i a mode de reunions, i també de manera escrita
amb informes per a l’Administració.
-Assistència a jornades, formacions i reunions organitzades per la Direcció General de
Joventut.

METOLOGIA DEL FUNCIONAMENT DE L’OFICINA JOVE
Fins al 2019 l’Oficina Jove funcionava de manera que tots/es els i les tècnics/ques es
repartien els diferents àmbits de treball, tots els membres de l’Oficina Jove feien de
TDIC, tots organitzaven les activitats i projectes comarcals i entre tots es duien els
diferents àmbits específics de l’OJ. El resultat era molta feina i moltes hores extres
invertides. Per tal de millorar les condicions de treball, reduir el nombre d’hores i la feina,
pensem que la comarca de la Noguera és la més gran en m2 de Catalunya i amb un
nombre total de 29 entitats juvenils, vam reorganitzar la manera de treballar.
Fins al 2019 els tècnics compartits es desplaçaven per tota la comarca, s’organitzaven
i s’implementaven tots els projectes comarcals entre tots i a més cada tècnic es
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responsabilitzava d’una línia de treball determinada: Educació i Formació i Mobilitat,
Treball, Salut, Noves Tecnologies, Emprenedoria.
A partir del 2020, l’organització interna canvia:
Tenim el Referent d’Ocupació Juvenil que porta l’àmbit de Treball
Dos tècnics compartits: un porta municipis de menys de 500 habitants (15 municipis) i a
més porta Comunicació (notes de premsa i xarxes) i Mobilitat Internacional. L’altra
tècnica compartida porta municipis de més de 500 habitants (13 municipis) i dona suport
al company amb xarxes socials.
Una tècnica de projectes que també porta l’ àmbit de Salut (mesa de salut, tallers, etc)
Una coordinadora que fa de coordinadora, dona suport a la tècnica de projectes, porta
l’àmbit d’Educació i Formació (7 centres educatius) i el d’Emprenedoria.
Estem presents a Balaguer i a comarca dilluns i dijous en horari de matí i tarda i dimarts,
dimecres i divendres en horari de matí.
Amb la nova organització, pretenem millorar les condicions de vida dels treballadors/es
de l’Oficina i conciliar la vida laboral amb la familiar. D’aquesta manera, els tècnics
compartits fan menys hores extres ja que les reunions amb els joves es fan o de cap de
setmana o divendres als vespres, així, s’estalvien les hores extres dels tallers i activitats
comarcals que també es fan o als vespres o en caps de setmana. Per la seva banca, la
tècnica de projectes i la coordinadora només fan hores extres quan es duen a terme
cursos, tallers i activitats fora de l’horari d’oficina i no han de sumar-hi les hores de les
reunions amb els joves que anteriorment havien de fer ja que també feien de TDICS.
Ens reunim cada dia a primera hora per tal de coordinar-nos. Amb la pandèmia però les
reunions s’han fet virtualment, però poc a poc estem tornant a la normalitat. La
comunicació és fluida i sembla que de moment aquesta nova organització funciona força
bé. El nombre d’hores s’ha reduït tot i que la pandèmia ens ha facilitat molt la feina.
Moltes de les reunions i tallers, càpsules formatives i actuacions en general les hem
hagut de fer virtualment. El fet de tenir els i les joves a casa també ha afavorir que el
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nombre d’hores siguin menors perquè les reunions s’han fet moltes entre setmana, fora
i dins de l’horari d’oficina, però poques en cap de setmana.

PROJECTES I ACTUACIONS QUE HA FET L’OFICINA JOVE DE LA NOGUERA
ÀMBIT: PARTICIPACIÓ, OCI I VALORS
Situació actual:
En l’àmbit de la participació i la informació juvenil, l’Oficina Jove de la Noguera atén a
tots els i les joves, estiguin associats o no i independentment del municipi que vinguin.
Aquest 2020 a causa de la pandèmia COVID-19 hem hagut de reorganitzar i les
activitats i actuacions per tal d’adaptar-les de manera virtual. No ha estat possible en
tots els casos i per aquest motiu hem hagut de reinventar-nos, anulꞏlar activitats i crearne de noves. Per aquest motiu, les activitats d’aquest són diferents, i bàsicament
centrades en els àmbits de la formació, el treball i la salut mitjançant càpsules formatives
i actuacions dutes a terme , de vegades, amb altres entitats o simplement gràcies als
tècnics i tècniques de l’Oficina Jove. Les xarxes socials han estat doncs una eina
imprescindible per treballar i arribar als joves de la nostra comarca.
Actuacions:
Actuacions específiques que s’han fet durant la pandèmia:


Concursos d’Instagram. N’hem fet 2 aquest any, un amb la temàtica COVID i
l’altre per Nadal.



L’esquiada jove com a part de les sortides de lleure que organitzem amb joves
de la comarca.



Sortides d’oci per assistir a actuacions esportives o culturals



Comarkalada. Projecte de participació que acull a gairebé totes les entitats
juvenils de la comarca. Dins de la part del Fòrum incloem cada any una formació
adreçada a polítics sobre diferents temàtiques juvenils. A partir del 2022 volem
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aprofitar i fer-ne un també adreçat als joves per tal d’obrir espais de debat sobre
diferents temàtiques que cada any s’aniran modificant. Una altra novetat serà
integrar el projecte esportiu Copa Noguera dins del programa de la Comarkalada
per tal de fomentar l’esport i els hàbits saludables.


Encomarca’t. Programa d’intercanvi de joves que organitza conjuntament
l’Oficina Jove de la Noguera i l’Oficina Jove de l’Empordà. De moment i a causa
de la pandèmia s’ha aturat però esperem en breu poder-lo recuperar.



JoVa. Aquest any han participat 7 municipis i 89 joves, tot un record tenint en
comptes les circumstàncies. No hi ha hagut viatge a Port Aventura per les
mesures i a canvi, s’ha regalat als joves uns cascs sense fil, que hem fet
expressament com a merchandising de l’OJ.

ÀMBIT: FORMACIÓ i EDUCACIÓ
Situació actual:


Actualment l'Oficina Jove compta amb un punt de suport de la UOC:



Informació de tràmits



Retorn de llibres



Organització i implementació de 6 cursos durant l’any d’ACTIC de nivell mitjà



Centre examinador ACTIC.

Treball coordinat amb cinc centres escolars de la Noguera (Institut Els Planells d’Artesa
de Segre, Institut Ermengol IV de Bellcaire, Institut Almatà, Institut Ciutat de Balaguer,
Escola Vedruna de Balaguer). A l’escola Pia no s’hi entra perquè treballem amb els
escolars de 1r de Batxillerat. L’Institut de Ponts no vol participar de les nostres activitats.
Actuacions:



Cursos d’ACTIC, de nivell mitjà i avançat.
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Difusió de l'acreditació ACTIC.



Retorn llibres UOC (préstec).



Protocol d'actuació interna del servei UOC.



Reunions periòdiques amb els centres escolars de secundària de la comarca.



Tallers i xerrades educatius i informatius que l’Oficina Jove fa als centres
escolars.



Talles i xerrades educatius i informatius que l’Oficina Jove a les seves
instalꞏlacions.



Organització de la Trobada de centres que es du a terme un cop l’any (FOU)



Servei d’atenció, informació i assessorament personalitzat a grups o a títol
individual de joves (beques, cicles formatius, universitats...).



Exposicions



Curs de monitor de lleure



Curs de monitor de menjador, alꞏlèrgies i manipulació d’aliments



Curs de d’elevador de carretons



Curs de fotografia digital

ÀMBIT: TREBALL
Situació actual:
Hi ha un tècnic de treball que realitza tasques d'orientació laboral i formativa a jornada
completa.
Actuacions:


Assessoria, orientació i seguiment laboral.



Actualitzar setmanalment el tauler d'anuncis: ofertes de feina.



Mesa de treball que es duu a terme bimensualment. Hi participa Oficina Jove de
la Noguera, el SOC, Aspid, Ajuntament de Balaguer, Reintegra, Creu Roja
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Joventut, Rehabilitació Comunitària, Leader, CEI i Consell Comarcal de la
Noguera.


Xerrades i tallers a centres escolars de la Noguera i a l’Oficina Jove.



Borsa de treball



Càpsules de formació i orientació laboral amb un total de 1404 beneficiaris
directes, sense contar les sessions individuals i grupals d’orientació.



Edició d’un butlletí setmanal comarcal d’ofertes de feina.

ÀMBIT: EMPRENDORIA
Situació actual:
Treballem conjuntament amb el Leader, ja sigui en l’organització d’activitats com en la
despesa econòmica que aquestes comporten.

Actuacions:


Networking: que es dur a terme cada any treballant de manera coordinada amb
Leader i Odisseu.



Arrenca. Projecte que pretén apropar i fomentar l’emprenedoria entre els joves
de la comarca per millorar i fomentar el retorn dels joves al món rural. Va néixer
al 2008. És un projecte elaborat juntament amb Leader i dirigit a estudiants de
quart d’ESO, Batxillerat i Graus de Formació.

ÀMBIT: SALUT I ESPORTS

Situació actual:
Actualment es troba en funcionament la Mesa de salut que compta amb les següents
entitats: Oficina Jove de la Noguera, Creu Roja Joventut de la Noguera, Centre de
Recursos Pedagògics de la Noguera, Servei de Rehabilitació Comunitària en Salut
Mental de la Noguera, PLIS i PDC del Consell Comarcal de la Noguera, Associació
Salut Mental de La Noguera, Mossos d’Esquadra / GAV/ Àrea Bàsica Policial de la
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Noguera, Salut Pública de la Noguera, Associació Antisida de Lleida, Salut i Igualtat de
l’Ajuntament de Balaguer, Referent PSIE de l’ABS Balaguer, Tècniques de l’SRC de
Lleida, Projecte Home, SIAD i SAI LGTBI Consell Comarcal de la Noguera, ABS
de Ponts, Serveis Socials del Consell Comarcal.
Actuacions:


Reunions bimensuals de la taula de salut.



Exposicions en temàtica de salut a les instalꞏlacions de l’OJ de la Noguera.



Difusió de material informatiu i preventiu. Manteniment i ampliació del catàleg de
salut per a escoles i AMPES.



Espai de consulta individual de temes afectivo-sexuals amb colꞏlaboració amb
l’Associació Antisida que fem cada dijous a la tarda a l’Oficina Jove



Celebració dels dies mundials. El dia mundial del tabac fem un concurs de
cartells amb la colꞏlaboració de gairebé tots els centres educatius de primària i
secundària de la comarca. Aquest any farem la II edició.



Concurs de cartell antitabac. Activitat de salut adreçada a les escoles de primària
i secundària de la comarca. Han participat un total de 5 escoles. No
comptabilitzem joves perquè d’una mateixa escola hi pot participar més d’una
classe.



Càpsules esportives solꞏlicitades explícitament pels joves mitjançant una
enquesta que vam engegar a Instagram amb un total de 993 usuaris beneficiaris
directes.



Càpsules de promoció d’hàbits alimentaris amb un total de 1.517 usuaris
directes.



Xerrades sobre salut amb entitats com Colors de Ponent o Lika amb temàtiques
com “El feminisme i les desigualtats”, les “Relacions sexo-afectives o abusives”,
“Violències sexuals”, els “Mitjans de comunicació” o “Els armaris pels abrics”.
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Curs d’autodefensa femení. Que vam haver de repetir per la demanda i l’èxit del
primer.

ÀMBIT: INFORMACIÓ JUVENIL
Situació actual:


Actualment a l'OJ de la Noguera les tasques d'informació Juvenil recauen sobre
tots/es els/les tècnics/ques de joventut. L’horari d’atenció és de dilluns a
divendres de matí i dilluns i dimecres de tarda.

Actuacions:
- Manteniment de la web i ús de Facebook, Whatsapp i Instagram com a via de
comunicació i informació amb els i les joves.
- Autoedició de material propi (cartells, merchandising).
- Edició de l’agenda d’actes joves de la comarca ESTIU JOVE.
- Carnets d’ISIC, ITIC, alberguista.
- Xerrades Diputació que oferim als municipis i a la mateixa Oficina Jove.
- Cessió, manteniment i reparació de les carpes de l’OJ.
- Atenció, assessorament i derivació individualitzada de joves.

ÀMBIT: LLEURE i VALORS

Situació actual:
Actualment a l'OJ de la Noguera les tasques de l’àmbit del lleure recauen bàsicament
en la coordinadora qui és la màxima responsable, encara que els TDICS fan arribar la
informació als diferents municipis i si s’organitzen cursos es fan a mitges amb la tècnica
de programes.

Actuacions:


Assessorament, informació i tramitació d’alta dels casals d’estiu



Inspeccions casals d’estiu
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Inspeccions, altes, baixes, canvis de nom a instalꞏlacions juvenils



Informar, assessorar i dinamitzar la informació a les instalꞏlacions juvenils de
la comarca.



JoVa. Aquest any han participat 7 municipis i 89 joves, tot un record tenint en
comptes les circumstàncies. No hi ha hagut viatge a Port Aventura per les
mesures i a canvi, s’ha regalat als joves uns cascs sense fil, que hem fet
expressament com a merchandising de l’OJ.

TDIC: L’OFICINA JOVE ES MOU
Situació actual:
Actualment l'Oficina Jove dóna suport i assessorament a 23 entitats juvenils de la
comarca. També dóna suport a les AMPES, associacions esportives i altres
associacions que necessitin suport i que siguin derivades per l’Ajuntament corresponent.
L’Oficina Jove de la Noguera conta actualment amb tres tècnics i una coordinadora:
- L’Alba Codina porta els projectes i l’ àmbit de salut
- L’Anna Porté porta el pla comarcal, emprenedoria, l'àmbit d’educació i dona suport a
l’àmbit dels projectes. A més també porta instal.lacions juvenils i casals d’estiu,
- La Maria Bernaus porta els municipis majors de 500 habitants que són 13 i cap àmbit
específic.
- El Xavi Farreny porta els municipis menors de 500 habitants que són 15, xarxes i
mobilitat internacional.


Altres actuacions que duem a terme són:



Reunions periòdiques amb entitats de joves.



Reunions coordinació entitats – ajuntaments.



Processos participatius en els plans locals.



Organització d'activitats i tallers en ens municipals.



Motivació, difusió, dinamització i mediació entre els joves i els ajuntaments.
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Jornada informativa a regidors/es municipals.



Tràmits de les associacions juvenils amb l’Administració Pública: subvencions
i ajudes i justificacions de subvencions.



Redacció i implementació de plans locals amb els ajuntaments de la comarca:
solꞏlicitud de subvencions i justificacions per a ens locals, redacció de projectes,
organització de tallers, activitats i actuacions als diferents municipis de la
comarca.



Suport administratiu a diferents entitats de la comarca (associacions de dones,
de gent gran, entitats esportives, associacions de veïns...)



Redacció d’informes tècnics ja sigui per a ens locals, per a entitats juvenils o per
a l’Administració (Direcció General de Joventut)



Avaluació de projectes de manera oral i a mode de reunions, i també de manera
escrita amb informes per a l’Administració.



Assistència a jornades, formacions i reunions organitzades per la Direcció
General de Joventut.

LÍNIES DE TREBALL DE L’OFICINA JOVE DE LA NOGUERA

1.- Eines TIC i digitalització de projectes

Les eines TIC sempre han format part de la manera de treballar de l’OJ perquè és la
millor manera d’arribar al nostre públic. La nostra oficina, sempre ha fomentat l’ús de les
noves tecnologies bàsicament perquè, tal i com hem dit abans, la nostra comarca és
molt gran, amb una xarxa de comunicació una mica precària i força extensa de km.
Arribar de punta a punta de comarca porta més d’1 hora. Els municipis i els seus equips
de govern han invertit en la xarxa d’internet per poder apropar i facilitar l’ús de les TIC a
tots els veïns i veïnes dels seus municipis ja que el transport públic té força mancances
i la comunicació exterior és imprescindible. El desplegament de les TIC ha esdevingut
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doncs, una part molt important en la nostra comunitat i no només en el sector més
jove.Per tant, la nostra oficina fa molt de temps que està present a les xarxes: Facebook,
Twitter, Instagram, web, etc. En fem un ús força important que s’ha vist augmentat per
la pandèmia. Tal i com hem explicat, la pandèmia ens ha fet més innovadors i uns
usuaris més actius en l’ús de les noves tecnologies. De tal manera, que molts dels tallers
i cursos que anteriorment fèiem en format presencial, han canviat a format digital. Alguns
tornaran amb el temps al format original, o això esperem, com podem ser el curs de
monitor/a de lleure o el curs de monitor/a de menjador que fem cada any, altres es
quedaran en format digital perquè és més còmode per als joves i el tipus de format no
modifica ni continguts ni el valor del curs, com poden ser els cursos d’ACTIC o les
càpsules formatives que anem penjant a les Xarxes.

A part de l’extraordinari mitjà de difusió representa les eines TIC, també ens ha estat
molt útil com a mitjà de comunicació i d’expressió juvenil. Totes les opinions rebudes,
les enquestes de satisfacció que hem fet, les enquestes per saber l’opinió i mancances
durant la pandèmia han estat molt valuoses. Aprofitarem aquesta nova via de relació
que ens permet tenir una línia oberta amb els joves de la nostra comarca tant si estan
estudiant fora la província com els que es queden a Lleida però que no tenen fàcil accés
a la nostra oficina. I és que hem aconseguit una comunicació fluida en ambdues
direccions que ens permet dissenyar millor les nostres actuacions i rebre una major
resposta per part dels i de les joves.

Resumint, hem de dir que la digitalització dels projectes és un fet, tot i que intentarem
tornar a la normalitat i fer la major part d’aquests de manera presencial, alguns d’ells
mantindran el format i tots ells tindran una part digitalitzada ja que hem comprovat que
d’aquesta manera arriben millor als joves i la resposta és més ràpida, millor i més
nombrosa.
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Nom del projecte o actuació
JOVA
ARRENCA
COMARKALADA
ENCOMARCA’T
CÀPSULES DE FORMACIÓ ÀMBITS DIFERENTS
TALLERS ALS CENTRES ESCOLARS
TALLERS A L’OJ
CURSOS D’ACTIC
CURS DE MONITOR DE LLEURE
CURS DE MONITOR DE MENJADOR
NETWORKING
EXPOSICIONS
ASSESSORAMENT I ATENCIONS INDIVIDUALS
GRUPALS
Reunions amb joves
Enquestes i avaluacions de projectes

O

Presencial
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Virtual
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

2.- Salut, gènere i no discriminació


Sessions formatives de gènere o feminisme en format presencial i digital



Ampliació dels continguts informatius i formatius sobre la sexualitat, la diversitat,
la promoció dels hàbits saludables i la prevenció de substàncies.



Intervencions als centres escolars. Cada s’intenta canviar, actualitzar i renovar
els continguts dels tallers i de les actuacions. Intervenim amb l’alumnat, el
professorat i les famílies.



Exposicions dinamitzades que organitzem a l’OJ en l’àmbit de la promoció de la
salut.



Assessorament afectivo-sexual i dispensació de preservatius que fa l’OJ
juntament amb la Fundació Antisida.



Direcció i Coordinació de la Mesa de Salut Jove de la Noguera

Proves de detecció de malalties de transmissió sexual.

3.- Formació i educació


Som Punt UOC



Fira d’Orientació Universitària que organitzem l’últim divendres abans de les
Vacances de Nadal i on hi participen els alumnes de 4t d’ESO, 1r i 2n de
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Batxillerat i Graus de Formació de total la comarca.


Intervencions als centres escolars de secundària, als/les alumnes, professors i
AFA



Assessorament, orientació i informació individual i grupal



Assessorament i implementació de les solꞏlicituds de beques



Cursos de formació



Edició de càpsules formatives en format virtual adreçades a tots els nostres
seguidors de les xarxes.

4.- Participació activa, lleure, voluntariat


Assessorament a les entitats juvenils de la comarca
ASSOCIACIONS JUVENILS ACTIVES DE LA COMARCA
Associació de Joves Brot Jove
Associació de Joves de Sant Llorenç de Montgai
Associació Juvenil Sam Pitot
Associació de Joves Camarasa Jove
Associació de Joves de Penelles
Associació de Joves de Gerb
Associació de Joves d'Algerri
Associació de Jovent de Bellcaire
Secció Juvenil de l'Ass. de veïns de Montalegre de Vilanova de la Sal
Associació Juvenil La veu del Jovent
Associació de Joves de Vilanova de l'Aguda
Associació de Joves de Vallfogona
Associació Juvenil de Santa Linya
Consell Local de Joventut Konjovent
Associació Juvenil La Garsa d'Ivars
Assemblea de Joves de Bellmunt d'Urgell
Associació de Joves de les Avellanes
Associació de Joves de Sant Miquel de Tartareu
Associació de Joves de Torrelameu
Associació Jove de Castelló “Les orugues”
Associació de Joves de Preixens
Associació de Joves de Montgai
Associació Jovent La Sentiu
Associació de Joves JO QBLLS
Associació Juvenil Los Follets
Associació de Joves VdM
Associació de joves «Els Pedregals»
Associació Jove ComiPonts
Associació de Lleure la Bufera
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Assessorament a les instalꞏlacions juvenils de la comarca



Organització i dinamització d’activitats als municipis



Foment dels projectes de participació i voluntariat de la comarca
o

Comarkalada

o

Capsules de foment de la participació

o

JOVA

o

Mercat del Vell (productes de 2a mà)

o

Participació a la taula d’entitats comarcal

o

Edició d’enquestes participatives sobre les actuacions i activitats de la
comarca

5.- Treball i emprenedoria


Borsa de treball



Mesa d’ Ocupació de la comarca



Projecte de foment de l’emprenedoria Arrenca



Assessorament individual i grupal



Prospecció d’empreses



Tallers i càpsules de formació



Recerca de feina i millora de cv



Butlletí setmanal d’ofertes de feina



Networking



Mediació entre empreses de la zona i els/les joves

6.- Consum saludable. Justícia climàtica i sostenibilitat


Aquí hi podríem posar potser que els projectes que fem els dissenyem pensant en
fomentar l’arrelament juvenil i el retorn dels joves al món rural. La sostenibilitat és
important igual que la justícia climàtica. Qui millor que els nostres propis joves per tenir
cura de l’entorn natural que tenim a La Noguera, qui millor que els nostres joves per ser
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sostenibles i aprofitar els recursos naturals dels que disposen per crear la seva pròpia
empresa i construir el seu futur al seu propi municipi?
Quan pensem en l’Arrenca, projecte de foment de l’emprenedoria i el retorn dels joves
al món rural, en l’Encomarca’t projecte d’intercanvi de joves entre diferents comarques
on els joves de la Noguera mostren la seva comarca tot explicant els recursos i actius
que hi ha a la comarca, amb el projecte JOVA on els joves treballen de manera voluntària
en tasques de manteniment i recuperació d’espais municipals per tenir cura del medi
ambient i del mobiliari urbà, i així amb tots els projectes comarcals i municipals que
dissenyem i implementem a la comarca.
Quan dissenyem càpsules formatives com al de Residus Zero, pensem en el medi
ambient i la sostenibilitat. Aquesta càpsules en especial està pensada perquè els joves
es replantegin els seus hàbits alimentaris,

com afecten aquests

als residus que

generem per al medi ambient, intentem educar per tal de reduir els envasos i productes
d’un sol ús i millorar els hàbits alimentaris.
A nivell municipal també organitzem activitats amb els més petits de reciclatge i medi
ambient, activitats on s’hi aboquen tots els veïns. També es fan fires del consum
sostenible a diferents municipis de la comarca.

7.- Cohesió territorial






Copa Noguera
JoVa
Comarkalada
Sortides esportives, d’oci i lleure de l’OJ
Trobades entre associacions

PROJECTES DE FUTUR
Actualment fem:





6 cursos d’ACTIC de nivell mitjà i avançat
1 curs a l’any de monitor/a de lleure
1 curs a l’any de monitor/a de menjador, alꞏlèrgies i manipulació d’aliments.
El projecte Arrenca amb visites a empreses i l’edició de càpsules i tallers
formatius amb diferents temàtiques entre elles:
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Màrqueting digital
Resolució de conflictes
Tècniques de comunicació no verbal
Lideratge juvenil
Gestió del temps
Tècniques de resolució de conflictes

Tècniques de resolució de l’estrès i l’ansietat
El projecte JOVA de foment dels valors i el voluntariat
La Comarkalada
L’Encomarca’t
L’Interpiscines
La Trobada de Centres o Fira d’Orientació Universitària
Sortides esportives, d’oci i lleure

 Edició de càpsules sobre salut i alimentació:










Hàbits saludables
Mites alimentaris
Etiquetes alimentàries
Alimentació saludable i vegana
Cicle menstrual
Nadal saludable i conscient
Residus zero
Petits canvis en els teus hàbits saludables
Propòsits 2021











Edició de càpsules esportives:
Cames
Cardio 2
Abdominals
Braços
Glutis i cadera
Glutis i lumbars
Core
Entrenament de força

 Càpsules formatives de salut organitzades juntament amb entitats
coeducatives com LIKA o Colors de Ponent
 Feminisme i desigualtats
 Relacions sexo afectives o abusives
 Violències sexuals
 Mitjans de comunicació
 Els armaris pels abrics
 Càpsules colꞏlaboratives amb altres entitats. Vam compartir
microcàpsula sobre les ciber violències amb l’edició d’un Kahoot final
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una





Curs d’autodefensa personal feminista. Vam tenir molt d’èxit i es va haver
d’emetre una segona edició
Curs d’iniciació a la fotografia digital
Curs d’operador de carretó elevador
 Càpsules de l’àmbit de treball
 10 aspectes clau per al nostre futur laboral
 Aprèn a conèixer les teves competències professionals i personals

Aquests han estat la major part de projectes i activitats que hem organitzar ja sigui de
manera virtual o de manera presencial a l’Oj de la Noguera. Els nostres projectes de
futur seguiran una línia una mica continuista pel que fa als àmbits. Ens queda molta
feina per fer i nous projectes a començar que anirem improvisant sobre la marxa tot
depenent de diferents factors externs com poden ser l’evolució de la pandèmia, el
relaxament que aquesta ha provocat en les entitats juvenils o les demandes que ens
facin arribar els joves.
El que sí sabem del cert és que continuarem treballant els següents àmbits:









Educació i Formació
Emprenedoria
Salut
Treball
Valors i cohesió social
Eines TIC
Mobilitat internacional
Voluntariat i lleure

Dins d’aquests àmbits mantindrem certs projectes, intentarem millorar-ne el
funcionament, canviarem les temàtiques de les càpsules i tallers, digitalitzarem totes
aquelles actuacions que ho permetin sense que això suposi una pèrdua de contacte
amb el jove si no que en millori l’accés a la informació i la formació. I per descomptat,
crearem nous projectes i sobretot, intentarem donar vida a les idees, projectes,
actuacions que els joves ens proposin o ens demandin, sigui quin sigui el seu àmbit.
Amb la pandèmia ens hem hagut, com la resta d’oficines joves, de reestructurar, ens
hem hagut d’adaptar, canviar i innovar projectes i maneres de treballar per poder arribar
al jovent i hem descobert una nova manera de treballar que potser ja utilitzàvem però

129

que ens ha obligat a ser més creatius, a dedicar-hi més hores. Les noves tecnologies i
la digitalització dels projectes en aquest cas, ha estat de gran ajuda. Doncs bé, la nostra
idea de treball en un futur imminent és treure’n el màxim de partit de tot plegat i recuperar
els projectes de la manera més presencial possible sense renunciar a la vesant més
tecnològica que en alguns casos es pot aplicar en la totalitat del projecte sense perjudici
en la relació amb el jove. Per un altre costat, executar els projectes de manera presencial
en la mesura que es pugui és la primera prioritat de la nostra oficina.
De les avaluacions de les enquestes d’opinió i reunions que hem anat fent amb els joves
la principal conclusió que n’hem tret és que estan desitjant tenir contacte entre ells,
trobar-se, estan cansats de les actuacions digitals, tot i que la formació la valoren molt
positivament en contingut digital, les activitats i tallers no tant. Per això hem decidit
intentar recuperat tant com ens sigui possible la normalitat i fer tants projectes, tallers i
reunions presencials com sigui possible sempre que es puguin mantenir les mesures de
seguretat. En canvi, pel que fa a les formacions i difusió de la informació, en mantindrem
el seu contingut virtual, l’innovarem i ampliarem en la mesura possible ja que les xarxes
per fer enquestes d’opinió, concursos o difusió són una molt bona eina de treball i ens
permeten arribar a molts joves que serien del tot inaccessibles per diferents motius com
la distribució de la comarca, les vies de transport o el fet que tots hagin de marxar per
estudiar a la universitat o per fer la major part de graus de formació professional.
Aquesta és la línia en la què volem treballar.
L’Oficina Jove de la Noguera funciona com a tal des del 2009 però el servei de Joventut
està operatiu a la nostra comarca des del mes de març de 1991. Les competències en
matèria de joventut es van delegar al Consell Comarcal el 1994.
Fa molts anys que el servei com a tal s’ofereix als joves i de fet som una de les
comarques que més associacions de joves té donades d’alta i funcionant, una de les
que més de la província de Lleida.
Tot i que les subvencions i ajudes als joves han anat evolucionant i canviant, sobretot
desprès de la crisi del 2008 on els ajuts econòmics van descendir notablement, val a dir
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que els joves s’han adaptat molt bé a les noves circumstàncies i l’oficina ha fet el mateix.
Els projectes, tallers, formacions, que s’ofereix als joves ja no es financen si no que ara
es poden fer gràcies al copagament entre Oficina Jove i joves interessats. Això ha
suposat un gran canvi en la manera de treballar. Encara avui dia costa molt d’esforç
programar actuacions amb el pressupost tan limitat com el que tenim les oficines joves
i ens demana a part de l’esforç dels tècnics, molta imaginació per poder-los implementar.
En altres aspectes hem avançat cap a millor ja que hem tingut recursos de
l’Administració sobretot en polítiques de cerca de feina. Primer els impulsors juvenils i
ara els tècnics referents d’ocupació han millorat l’eficiència de les oficines joves en l’
àmbit de treball.
Amb els anys ens hem professionalitzat més tots i totes els tècnics i tècniques ja sigui
en formacions ofertes des de la Direcció General de Joventut com en l’especialització
en els diferents àmbits de treball cosa que ens ha permès oferir més serveis i més
específics als joves de la comarca (educació, salut, mobilitat, etc).
Per tant, resumint, podríem dir que l’Oficina Jove ha anat avançant, adaptant- se a les
noves realitats juvenils sense deixar de fidelitzar als joves de la nostra comarca,
acompanyant-los i assessorant-los i així ho demostra el fet que les nostres associacions
juvenils no baixen de nombre si no que augmenten cada cop més.
Això també ens fa arribar a la conclusió que els ens locals creuen fermament en la feina
feta des de l’Oficina Jove ja que sense el seu suport nosaltres no estaríem treballant
amb els seus joves.
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4- ANÀLISI DE LA PLANIFICACIÓ ESTRATÈGICA D’ÀMBIT COMARCAL
La planificació estratègica d’àmbit comarcal es fa bàsicament entre els tècnics de
l’Oficina Jove i altres agents implicats com són els mateixos joves i els regidors o polítics
dels ens locals de la nostra comarca.
Mitjançant reunions, enquestes entre els joves i tenint en compte el pressupost de la
nostra oficina, dissenyem el projecte anual any rere any segons les necessitats
detectades i el resultat de l’avaluació que fem cada any del projecteanterior.
Tenim projectes que fa molt de temps que els fem i que tenen una continuïtat en la
nostra planificació comarcal degut al grau de satisfacció dels joves, dels ens locals i la
nostra com a tècnics. El projecte JOVA, joves i valors, és un clar exemple d’aquesta
situació. Si el projecte funciona i cada any té més usuaris que ens el demanen, el tornem
a oferir.
Els projectes nous sorgeixen dels resultats de les necessitats detectades en les
enquestes i en les reunions. Dissenyem projectes segons la necessitat del moment i si
fa falta a finals d’any quan fem l’avaluació els redissenyem un altre cop, els millorem o
bé els deixem de fer segons la valoració final.
El que sí tenim en compte en la planificació estratègica de la comarca, és que els nostres
projectes segueixin les principals línies d’emancipació del pla nacional de joventut. Així,
els principals àmbits o línies de treball que oferim cada any i que més treballem com a
Oficina Jove són els següents:


En SALUT i la prevenció d’hàbits saludables ja sigui amb formacions, xerrades,
exposicions i tallers que oferim tant a la mateixa oficina jove o directament als
centres escolars de secundària de la comarca i que dinamitzen professionals del
món de la salut amb els que treballem coordinadament mitjançant la Mesa de
Salut de la comarca.



En EDUCACIÓ organitzem projectes educatius que inclouen formacions del món
del lleure, projectes d’emprenedoria que fem conjuntament amb Leader i amb
els centres escolars, formacions de la cartera de serveisde Xnej o bé altres
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tallers que organitzem com a Oficina Jove amb professionals de la zona o amb
el Centre de Recursos Educatius de la comarca.


En TREBALL oferim projectes i formacions relacionats amb l’àmbit del treball
com són formacions grupals, xerrades i tallers en centres escolars, Networkings,
emissió de capsules formatives, entre altres.





EMPRENDORIA fomentem l’emprenedoria als joves de la nostra comarca per
tal de millorar les taxes de retorn dels joves al món rural i per tal de mostrar-loshi una visió empresarial diferent. Treballem amb tots els centres escolars de
secundària de la comarca amb diferents projectes, entre els quals destaquem
l’Arrenca. Expliquem el funcionament d’aquest projecte més endavant.



VALORS I VOLUNTARIAT oferim diferents projectes i activitats per tal de
treballar els valors entre el joves de la nostra comarca, el projecte principal
d’aquesta línia de treball és la JOVA que acull una mitjana de 250 joves implicats
cada any. Les tasques són diferents a cada municipi i cada any, ja que es té en
compte les necessitats del municipi i la veu del joves. Es detalla també més
endavant.

La nostra Oficina Jove té dues línies de planificació estratègica per als nostres projectes:


Quan treballem amb els centres escolars directament, no importa si fem el
projecte a la nostra oficina o bé si ens desplacem al mateix centre, planifiquem
l’estratègia i els projectes durant els mesos de juny, juliol i agost. A finals d’agost
els enviem una proposta de planificació als centres escolars perquè l’estudiïn la
primera quinzena de setembre i ensconfirmen les propostes mitjançant reunions
pactades a partir del 12 de setembre. Els projectes s’avaluen a finals de juny en
acabar el curs escolar. Els projectes segueixen el tempo del curs escolar
educatiu, es adir, van de setembre a juny. S’avaluen al mes de juny i es comença
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projecte nou amb l’inici del nou curs escolar.


Quan planifiquem projectes anuals a nivell comarcal destinats a qualsevol jove
de la nostra comarca, estigui o no associat, tingui l’edat que tingui i sigui del
municipi que sigui, aquests projectes s’implementen durant tot l’any. Al desembre
avaluem com ha anat l’any en curs i al gener comencem a treballar en la nova
planificació. Aquests projectes segueixen el tempo d’un any natural.

5.- PERSONAL EN PLANTILLA AL SERVEI DE JOVENTUT
El personal de l’Oficina Jove de la Noguera consta d’una coordinadora, una cap
d’oficina, de 2 tècnics compartits i la tècnica referent d’ocupació juvenil que depenen del
Consell Comarcal de la Noguera.
Balaguer per la seva banda, al ser un municipi de més de 16.000 habitants i capital de
comarca, té els seus propis tècnics juvenils, en aquest cas 1 tècnic de joventut i una
informadora juvenil.

6.- PERSONAL EXTERN CONTRACTAT PEL DESENVOLUPAMENT
PROGRAMA O PROJECTE DEL SERVEI DE JOVENTUT

D’UN

Tots els programes i projectes els organitzem, dinamitzem i implementem els tècnics de
l’oficina tret dels cursos de formació més específics que requereixen personal amb una
formació molt concreta i que nosaltres no tenim.
Aquests cursos, tallers o càpsules formatives que oferim tant de manera presencial a la
nostra oficina o en centres escolars, o bé de manera virtual a les nostres xarxes com
poden ser facebook o instagram, són els cursos d’ACTIC o el curs de monitor de lleure
que fem cada any, els escape rooms, o algun que altre curs o taller que oferim online
des de l’àmbit de la salut o d’educació, per exemple, les càpsules formatives sobre
violències de gènere, sobre violència a les xarxes, masclisme, etc.
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7.- EQUIPAMENTS DE JOVENTUT A LA NOGUERA
Bàsicament l’únic equipament que tenim és el Casal Lapallavacara, casal d’entitats
municipal de Balaguer on tenim ubicada la nostra oficina i on disposem prèvia solꞏlicitud
de sales per dur a terme tallers, xerrades, exposicions i altres. Els joves, normalment
membres d’associacions juvenils, també disposen de locals cedits pels ajuntaments o
propis on trobar-se i utilitzar a conveniència. És el cas de gairebé tots els municipis de
la comarca que tenen associació juvenil excepte Balaguer.

8.- EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL SERVEI DE JOVENTUT (2012-2018)

ANY 2012 – 104.110’45€ distribuïts de la següent manera:





Salut – 9.959’92 €
Treball – 10.522’32 €
Pla d’actuació comarcal – 2.000 €
Tècnics – 81.628’21 €

ANY 2013 – 128.649’43 € distribuïts de la següent manera:





Salut – 10.000 €
Treball – 13.205’13 €
Pla d’actuació comarcal – 2.500 €
Tècnics – 102.944’3 €

ANY 2014 – 127.994’30 € distribuïts de la següent manera:






FITXA 31 – 29.994’30 €
o Delegació de competències – 27.000 €
o Inspecció instalꞏlacions juvenils – 1.728’90 €
o Seguiment activitats de lleure – 1.265’40 €
FITXA 32 – 22.500 € per Oficina Jove
FITXA 33 – 72.000 € per els Tècnics
FITXA 34 – 3.500 € Pla d’Actuació Comarcal

ANY 2015 – 130.494’30 € distribuïts de la següent manera:




FITXA 31- 29.994’30 €
o Delegació de competències – 27.000 €
o Inspecció instalꞏlacions juvenils – 1.728’90 €
o Seguiment activitats de lleure – 1.265’40 €
FITXA 32 – 25.000 €
o Oficina Jove – 22.500 €
o Ajuntament de Balaguer – 2.500 €
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FITXA 33 – 72.000 € Tècnics
FITXA 34 – 3.500 € Pla d’actuació comarcal

ANY 2016 – 134.041’87 €





FITXA 31 – 30.360 €
o Delegació de competències – 27.000 €
o Inspeccions Instalꞏlacions juvenils – 2.000 €
o Seguiment activitats de lleure – 1.360 €
FITXA 32 – 25.000 €
o Oficina Jove – 22.500 €
o Ajuntament – 2.500 €
FITXA 33 – 75.500 €
o Tècnics - 72.000 €
o Pla d’actuació comarcal – 3.500 €

ANY 2017 – 179.218’25 € distribuïts de la següent manera:





FITXA 41 – 32.943’75 €
o Delegació de competències – 29.000 €
o Inspeccions instalꞏlacions juvenils – 2.218’75 €
o Seguiment activitats de lleure – 1.725 €
FITXA 42 – Oficina Jove – 25.000 €
FITXA 43 – 121.274’50 €
o Pla d’actuació comarcal – 3.500 €
o Plans locals i comarcals – 45.774’50 €
o Tècnics – 72.000 €

ANY 2018 – 180.430’54 € distribuïts de la següent manera:




FITXA 41- Servei comarcal 34.156’04 €
FITXA 42 – Oficina Jove 25.000 €
FITXA 43 – 121.274’50 €
o Pla d’actuació comarcal – 18.197 €
o Plans locals i comarcals – 31.077’50 €
o Tècnics – 72.000 €

9.- DISTRIBUCIÓ DEL PRESSUPOST DEL SERVEI DE JOVENTUT (2018)
El pressupost total de l’Oficina Jove consta de 212.900’99 €. La distribució d’aquests

FITXA 41

diners s’ha fet de la següent manera:





Sou del Coordinador – 31.500 €
Km Coordinador – 630 €
Tècnic inspecció instalꞏlacions juvenils – 2222’56 €

136

FITXA 42
FITXA 43










Material d’Oficina – 1624’81 €
Telecomunicacions – 485’03 €
Activitats i tallers OJ – 12.410’41 €
Ajuntament de Balaguer – 2.500 €
Ordinadors – 1087’17 €
Dietes – 105 €
Premis projectes – 600 €
Cursos i formació OJ – 10.045’25 €






Ajuntaments < de 500 habitants – 14.507’27 €
Ajuntaments > de 500 habitants – 31.077 €
Sous dels tècnics – 99.264’06 €
Km dels tècnics – 4.842’43 €

10.- PROGRAMACIÓ COMARCAL DE L’OFICINA JOVE DE LA NOGUERA (20222025)
SERVEI COMARCAL DE L’OFICINA JOVE
I.
x Servei
Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

L’Oficina Jove té com a funció principal acompanyar, informar, assessorar i orientar
els/les joves de la Noguera en el seu procés d’emancipació, ja sigui en termes
d’educació, salut, treball, mobilitat internacional...
Treball en grup o individualitzat. Es treballa en xarxa amb els diferents ens locals,
entitats juvenils, entitats membres de la mesa de salut i treball que hi ha a la comarca,
així com amb tots els centres educatius de primària i secundària, per dur a terme
diferents tasques i projectes: programació de tallers, actuacions, i activitats ... i
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prevenció, atenció directa... entre altres.
III.

Objectius

Cada Oficina Jove coordina els serveis d’informació i assessorament juvenil de forma
territorial d’acord amb els límits comarcals. En funció de la ubicació geogràfica i les
característiques de la població jove de l’àmbit d’actuació, les OJ ofereixen informació,
orientació i assessorament en tots aquells àmbits relacionats amb el procés
d’emancipació.
I, 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 temes de salut.
IV.

Destinataris

Joves (poden ser associats o no-associats) i ajuntaments de la Noguera.
V.

Recursos humans

Tècnics compartits, tècnica referent d’Ocupació Juvenil, una tècnica de Salut i Projectes,
la Coordinadora i tècnica d’Educació i dos TDICS que també porten Xarxes i Mobilitat
Internacional. A més, personal de les entitats col•laboradores: taula de treball, centres
educatius de primària i secundària, Centre de Recursos Educatius...
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Direcció General de Joventut, el SOC, la Unió Europea...
VII.

Observacions i propostes de millora

Gaudir de més recursos econòmics permetria l’ampliació, tant qualitativa com
quantitativa, del l’oferta d’actuacions, tallers i activitats per a joves.

REDACCIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL PLA I PROJECTES COMARCALS
I.
Servei
x Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
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II.

Descripció del servei

Redacció i elaboració d’un Pla Comarcal de Joventut. Realització de la diagnosi, a partir
de la qual es desenvoluparan les actuacions, línies i projectes que permetran treballar
les polítiques de Joventut de tota la comarca.
La metodologia emprada, és:
1.

Diagnosi

2.

Plantejament

3.

Anàlisi de la realitat juvenil: trets sociodemogràfics, formació, ocupació, altres

indicadors socioculturals, dades de població per municipis i edats, diagnosi de les
situacions no desitjades en joves.
4.

Anàlisi de les polítiques de joventut: Oficina Jove, estructures juvenils, locals i

comarcals.
5.

Conclusions.

6.

Estratègies, actuacions i projectes a desenvolupar per tal d’implementar les

polítiques del Pla Nacional de Joventut, adaptades a les necessitats i a la realitat juvenil
de la comarca i de cada municipi, segons els resultats de la diagnosi.
III.

Objectius

Implementar, promoure i donar a conèixer les polítiques de Joventut a tota la comarca
segons les necessitats del territori, d’acord amb la diagnosi realitzada prèviament.
IV.

Destinataris

Ajuntaments de la Noguera, joves (associats o no-associats).
V.

Recursos humans

Treball interdepartamental i interinstitucional amb els diferents agents que mantenen
contacte amb els joves i amb les entitats i institucions col•laboradores, doncs són:
tècnics/es de joventut, ajuntaments, joves, centres educatius, entitats relacionades amb
l’àmbit de la salut, entitats relacionades amb el món del treball, entitats relacionades
amb l’àmbit de l’educació, informadors, ponent, professionals que ofereixen tallers de
diferents temàtiques, etc...
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VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya
VII.

Observacions i propostes de millora

Millorar l’accessibilitat de les dades de recerca i la seva disponibilitat.

PLANIFICACIÓ I REDACCIÓ DEL PLA D’ACCIÓ ANUAL DE JOVENTUT
I.
Servei
x Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Elaboració d’un pla anual d’actuació comarcal on s’hi estableixen tots els projectes,
actuacions i activitats que s’implementaran a la comarca segons les necessitats de cada
municipi en matèria de joventut.
Diagnosi de la realitat estreta de les reunions de treball amb els diferents agents
comarcals: ajuntaments, joves, agents juvenils... per planificar les actuacions i dissenyar
les activitats anuals. Posterior avaluació de les actuacions segons nivells de satisfacció
dels usuaris i valoració de la seva continuïtat.
III.

Objectius

Implementar i fomentar polítiques de joventut a la comarca segons les necessitats del
territori, vetllant sempre per les necessitats juvenils.
IV.

Destinataris

Ajuntaments i joves (associats o no-associats) de la comarca.
V.

Recursos humans

Personal tècnic de l’Oficina Jove, regidors i alcaldes, i joves de la Noguera.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya.
VII.

Observacions i propostes de millora
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Es treballa per a què la participació sigui més àmplia en el conjunt dels joves, per tal
d’obtenir la màxima representativitat possible.

GESTIÓ, INSPECCIÓ I ASSESSORAMENT EN INSTAL•LACIONS JUVENILS
I.
x Servei
Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Inspecció i seguiment del compliment de la normativa referent a les instal•lacions
juvenils. Realització de visites d’inspecció a les diferents instal•lacions juvenils de la
comarca per verificar el compliment de la normativa en matèria de joventut, traslladar
els informes de les visites d’inspecció i seguiment a la Direcció General de Joventut i
assessorar i informar sobre la normativa existent referent a les instal•lacions juvenils per
la nova creació i possibles canvis que puguin produir-se.
III.

Objectius

Vetllar pel compliment de la normativa referent a les instal•lacions juvenils, millora del
servei i assessorament individual en matèria d’instal•lacions juvenils.
IV.

Destinataris

Personal titular de les instal•lacions juvenils i població interessada en administrar o
gestionar una instal•lació juvenil.
V.

Recursos humans

Personal tècnic de l’Oficina Jove.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya.
VII.

Observacions i propostes de millora
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INSPECCIONS DE LES ACTIVITATS AMB INFANTS I JOVES MENORS DE 18 ANYS
I.

Situació del servei/ activitat/ obra:

x Servei
Activitat

Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Inspecció i seguiment del compliment de la normativa de les activitats de lleure en joves
menors d’edat. Assessorament a les entitats per al correcte compliment de la normativa,
per a l’organització d’activitats, inspecció de les activitats d’acord amb la normativa...
alhora que es fa difusió de l’oferta d’activitats disponibles a la comarca i es tramet la
informació i el resultat de les inspeccions a la DGJ.
III.

Objectius

Vetllar pel compliment de la normativa vigent. Fer difusió de l’oferta d’activitats per a
joves i infants de la comarca. Millorar el servei en l’organització de les activitats.
IV.

Destinataris

Ajuntaments, entitats juvenils, entitats esportives, associacions de pares i mares
d’alumnes... en definitiva, totes les entitats que es dediquin a l’organització d’activitats
de lleure per infants i joves (menors d’edat).
V.

Recursos humans

Coordinador/a Oficina Jove de la Noguera
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya.
VII.

Observacions i propostes de millora

La notificació de les activitats per part de les associacions haurà de ser un tràmit de
caràcter obligatori per tal de poder realitzar les corresponents inspeccions.
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REGISTRE D’INSTAL•LACIONS JUVENILS
I.

Situació del servei/ activitat/ obra:

x Servei

Nou

Activitat

x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Realització de les comunicacions prèvies i declaracions responsables de les
instal•lacions juvenils, per mitjà de l’AOC. Creació d’un únic registre d’instal•lacions
juvenils, mitjançant la pàgina web de Joventut de la Generalitat de Catalunya.
III.

Objectius

Disposar d’un registre actualitzat de les instal•lacions juvenils de la Noguera.
IV.

Destinataris

Ciutadania en general i tècnics del Consell Comarcal i de la Direcció General de Joventut
(DGJ).
V.

Recursos humans

Coordinador/a Oficina Jove de la Noguera
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya.
VII.

Observacions i propostes de millora

SERVEI DE TÈCNIC/A COMPARTIT/DA
I.
x Servei
Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Servei d’assessorament, informació, orientació i dinamització en matèria de joventut que
es presta als ajuntaments que no disposen de tècnic propi, ja sigui per manca de
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recursos econòmics o per condicions específiques del propi municipi. La Noguera la
formen 30 municipis els quals comparteixen dos tècnics, que donen resposta a les seves
necessitats.
El servei, segueix la següent metodologia:
Anàlisi i diagnosi de la realitat juvenil del municipi.
Planificació i redacció del Pla Local de Joventut i dels projectes que se’n deriven.
Justificació i avaluació del Pla.
Previsió de les activitats a realitzar
Desenvolupar i dinamitzar les activitats i els projectes programats.
Establir relacions interdepartamentals i interinstitucionals entre els diferents
agents que tenen contacte amb el món juvenil.
Treball interinstitucional amb ajuntaments de la comarca.
Des del Servei Comarcal de Joventut es redacta el projecte de Tècnic Compartit
i la DGJ, a través del Contracte Programa, que fa una aportació econòmica per tal de
cobrir la despesa que genera la contractació de tècnics.
III.

Objectius

Garantir que les polítiques de joventut siguin presents en tots els municipis.
Implantar polítiques de joventut a la comarca segons les necessitats del territori.
Vetllar per les necessitats juvenils de la comarca.
Treballar entre les diferents àrees i serveis del Consell Comarcal i altres agents
relacionats amb el món juvenil.
Establir mecanismes d’actuació per garantir el bon funcionament de les
polítiques.
Oferir suport tècnic als ajuntaments que no disposin de tècnic de joventut.
Continuar treballant, mantenint la quota de municipis que elaboren el seu Pla
Local de Joventut i projectes propis, per seguir prestant polítiques de joventut de qualitat.
IV.

Destinataris

Ajuntaments de la Noguera.
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V.

Recursos humans

Tècnic comarcal de joventut, personal propi dels ajuntaments, entitats juvenils, diverses
àrees del Consell Comarcal, joves i un tècnic de joventut (compartit per tots els
municipis).
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments que reben el
servei.
VII.

Observacions i propostes de millora

Caldria adaptar d’acord amb les característiques i necessitats de cada comarca tant els
recursos econòmics com humans. Altrament, també és necessari treballar per
aconseguir millor condicions laborals, mitjançant regulacions legals, dels tècnics
compartits.

SERVEI D’EDUCACIÓ
I.
x Servei
Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Servei d’assessorament, informació i orientació individual o grupal que s’ofereix als
joves, a l’Oficina Jove i als centres educatius. Es realitzen diferents actuacions: ajuda
en sol•licitud de beques, centre examinador d’ACTIC, punt de suport de la UOC, protocol
d’actuació interna del servei UOC, reunions periòdiques amb els centres educatius de
secundària de la comarca, tallers i xerrades educatives i formatives de l’Oficina Jove,
organització de la Trobada de Centres Escolars, exposicions, Projecte Arrenca (projecte
d’emprenedoria que fan conjuntament l’Oficina Jove amb Leader), xerrades i tallers a
AMPAs...
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III.

Objectius

Generar espais de trobada pels alumnes de tots els centres educatius de la
comarca.
Aprofundir en les necessitats formatives i laborals de la comarca.
Realitzar tasques d’assessorament i orientació en relació a l’elecció d’itinerari
educatiu i
laboral.
Oferir informació sobre beques i ajuts per estudis post-obligatoris.
Oferir la màxima informació i recolzament als alumnes per evitar situacions
d’abandonament escolar.
Difondre entre alumnes i tutors la informació educativa necessària per donar a
conèixer
tots els canals i opcions educatives existents.
IV.

Destinataris

Joves de la Noguera.
V.

Recursos humans

Tècnics de l’Oficina Jove i agents educatius del territori.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya.
VII.

Observacions i propostes de millora

Seria d’alt interès que la Direcció General de Joventut tingués conveni amb el
Departament d’Educació, ja que aquest facilitaria als tècnics l’entrada i intervenció als
centres educatius. Un exemple n’és la creació de la figura del Referent d’Ocupació
Juvenil al SOC.

TROBADA DE CENTRES ESCOLARS
I.

Situació del servei/ activitat/ obra:

Servei

Nou

x Activitat

x Existent

Obra
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II.

Descripció del servei

Trobada encarada a l’orientació dels alumnes que cursen educació secundària o
batxillerat. Es realitza en un mateix espai, en què representants de cada facultat de la
UDL (universitat més pròxima) estan en stands per atendre als dubtes i proveir
d’informació als alumnes. Altrament també hi participen joves empresaris, professionals
que orienten en relació a beques i ajuts, es realitzen tallers específics... A banda dels
stands, es realitzen xerrades d’informació, en què cada alumne s’inscriu a aquelles que
són del seu interès. És fa una xerrada de beques universitàries a càrrec de l’AGAUR i
la UDL de les seves pròpies beques.
III.

Objectius

Generar un espai de trobada anual per tots els alumnes de centres de
secundària.
Aprofundir en les necessitats formatives i laborals de la comarca.
Realitzar tasques d’assessorament, orientació i informació per escollir l’itinerari
educatiu.
Oferir informació en relació a les beques i ajuts per als estudis post-obligatoris.
IV.

Destinataris

Estudiants de Batxillerat i cicles superiors de la Noguera.
V.

Recursos humans

Tècnics de l’Oficina Jove.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya.
VII.

Observacions i propostes de millora

Millorar la relació amb la UDL i els seus alumnes per tal que l’orientació sigui més
exhaustiva i acurada.
Cal treballar per una millora de la gestió en relació als temps, ja que es dificultosa
donada la gran quantitat d’agents que hi participen.
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INTERVENCIÓ DIRECTA ALS CENTRES DE SECUNDÀRIA
I.

Situació del servei/ activitat/ obra:

Servei

Nou

x Activitat

x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Realització de tallers i xerrades en les hores destinades a tutoria dels centres educatius
de la comarca. Alumnes de 1r a 3r d’ESO es fan projectes d’educació emocional, i als
alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat en relació a emprenedoria, informació i orientació en
beques i ajuts, projectes d’aproximació al món laboral i projectes de prevenció en temes
de salut. Es treballa de forma conjunta amb els coordinadors dels projectes i el cap
d’estudi de cada centre, planificant les actuacions i activitats que es duran a terme al
llarg del curs.
III.

Objectius

Aproximar els serveis de l’Oficina Jove als joves de tota la comarca.
Garantir que els joves residents en petits municipis tinguin les mateixes
oportunitats que la resta de joves de Catalunya.
Fomentar les polítiques de prevenció de la salut.
Fomentar el coneixement sobre el món laboral, així com tasques de recolzament
en l’accés a aquest.
Donar a conèixer als joves tots els recursos de la comarca i de la província.
IV.

Destinataris

Joves estudiants, associacions de pares i mares i centres educatius.
V.

Recursos humans

Personal tècnic de l’Oficina Jove.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya.
VII.

Observacions i propostes de millora

Cal millorar les relacions i implicació entre els centres i els tècnics de l’Oficina Jove.
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Les intervencions en cada centre escolar depenen de la voluntat del mateix, doncs són
diferents en funció de cada centre.

XERRADES I TALLERS
I.
x Servei
Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Tallers i xerrades, a l’Oficina Jove, dirigits a joves (associats o no-associats) de la
Noguera. Es cobreixen els àmbits:
Treball: escape room, tallers individuals i grupals de competències, aproximació
al món laboral, oratòria, preparació d’entrevistes de feina...
Educació: tècniques d’estudi, sol•licitud de beques...
Mobilitat: voluntariats, estudis a l’estranger, camps de treball...
Salut: exposicions dinamitzades pel PDS
Associacionisme: ajuda entorn de petició de subvencions...
Al finalitzar cada any s’avalua i es planifica el pròxim, en funció dels resultats.
III.

Objectius

Aproximar i donar a conèixer l’Oficina Jove, als joves de la comarca.
Fomentar les polítiques d’emancipació del Pla Nacional de Joventut.
Informar, assessorar i orientar els joves en tots els àmbits possibles.
IV.

Destinataris

Joves (associats i no-associats) de la Noguera.
V.

Recursos humans

Personal tècnic de l’Oficina Jove.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya.
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VII.

Observacions i propostes de millora

PROJECTE D’EMPRENEDORIA “ARRENCA”
I.

Situació del servei/ activitat/ obra:

Servei
x Activitat

Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

L’Arrenca és un projecte de foment de l’emprenedoria creat per l’Oficina Jove i es
treballa conjuntament amb LEADER. Engloba dues vessants: la primera és un taller de
formació sobre diferents temàtiques (màrqueting digital, comunicació no verbal, marca
personal, lideratge juvenil, tècniques de venda...). La segona són visites a empreses de
la comarca per tal que els joves coneguin la realitat empresarial del territori. A banda,
també es realitzen sessions de tutoria als centres educatius, amb la participació
d’empresaris que s’ofereixen de forma voluntària.
III.

Objectius

Apropar i fomentar l’autoocupació juvenil.
Afavorir el retorn dels joves al món rural.
Mostrar les potencialitats empresarials del territori.
IV.

Destinataris

Joves de la comarca que cursen estudis de Batxillerat o cicles de formació de grau mitjà.
V.

Recursos humans

Personal tècnic de l’Oficina Jove i del Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya, del Fons Europeu Agrícola de
Desenvolupament Rural, del projecte Odisseu i LEADER.
VII.

Observacions i propostes de millora

L’Arrenca és un dels projectes més elaborats de l’Oficina Jove.
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Els centres escolars tenen una molt bona rebuda d’aquest projecte, i treballar amb el
LEADER és molt positiu.
La implicació i col•laboració dels empresaris és molt important i tindria un gran impacte
que augmentessin els empresaris que col•laboren amb el projecte de forma activa.

FORMACIÓ: CURS DE MONITOR DE LLEURE
I.

Situació del servei/ activitat/ obra:

Servei

Nou

x Activitat

x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Organització de cursos de monitor de lleure, segons el programa formatiu a aplicar.
III.

Objectius

Fomentar i promoure la formació integral de la persona i l’educació dels valors.
Possibilitar l’accés al món laboral dels joves.
Ampliar la borsa de monitors de la comarca per donar un millor servei als
ajuntaments i a les associacions de pares i mares.
Fomentar el treball temporal d’estiu entre els joves, de manera digna i reglada,
lluitant contra l’economia submergida.
IV.

Destinataris

Joves, majors d’edat, de la Noguera.
V.

Recursos humans

Personal tècnic.
VI.

Recursos financers

Aportació dels usuaris que participen en l’activitat.
VII.

Observacions i propostes de millora
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FORMACIÓ: CURSOS ACTIC
I.

Situació del servei/ activitat/ obra:

Servei

Nou

x Activitat

x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Cursos de formació per a la preparació de l’examen de diferents nivells de l’ACTIC. Se’n
realitzen un mínim de 6 a l’any: 4 de nivell mitjà i 2 de superior. Organització del curs
segons el programa formatiu a aplicar.
III.

Objectius

Cobrir la demanda formativa en els sectors de les tecnologies, tal i com sol•liciten
els joves.
Facilitar l’accés a la formació en les noves tecnologies.
IV.

Destinataris

Qualsevol persona que hi tingui interès.
V.

Recursos humans

Personal tècnic.
VI.

Recursos financers

Autofinançat pels usuaris que realitzen els cursos.
VII.

Observacions i propostes de millora

OCI I LLEURE: SORTIDES JUVENILS
I.
Servei
x Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
x Nou
Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Organització, de l’Oficina Jove, de tres sortides anuals d’oci i lleure. La voluntat
d’aquestes robades és que els joves de tots els municipis es puguin conèixer i gaudir
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d’activitats d’oci i lleure.
La primera sortida consisteix en anar a esquiar, la segona en passar un dia en un parc
aquàtic a l’estiu, i la tercera, a la tardor, es realitza un esdeveniment esportiu.
III.

Objectius

Fomentar la interrelació dels joves de la comarca.
Fomentar la participació juvenil.
Donar a conèixer l’Oficina Jove de manera distesa i cultural.
IV.

Destinataris

Tots els joves de la Noguera, especialment els menors d’edat, donada la seva menor
mobilitat.
V.

Recursos humans

Personal tècnic de l’Oficina Jove.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya.
VII.

Observacions i propostes de millora

Podria haver-hi una millora de l’oferta, però la manca de pressupost ho limita. Tot i això,
les sortides són valorades de forma molt positiva pels joves que hi participen.

REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL (ROJ)
I.
x Servei
Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Es busca la millora competencial dels joves de 16 a 29 anys. Per fer-ho es gestiona una
borsa de treball amb ofertes de feina que ofereixen empreses de la zona, alhora que fa
de vincle entre joves que busquen feina.
Hi ha coordinació amb el servei del SOC i amb altres agents como Serveis Socials,
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Creu Roja, Justícia Juvenil, dinamitzadors dels joves migrants, educació i altres recursos
ocupacionals del territori.
A banda, es coordina la Mesa de Treball d’Ocupació, es difonen informacions sobre
formació i ofertes de feina entre els membres i s’elabora una cartera de serveis en temes
d’ocupació. També, juntament amb el Grup d’Acció Local Noguera- Segrià Nord, es fa
una jornada de networking amb empreses interessades en contractar talent jove.
III.

Objectius

Assessorar en competències laborals: informació, tria d’àmbits ocupacionals i
formatius, currículum, recerca activa de feina, assessorament per entrevistes.
Facilitar l’accés a primeres feines o feines de temporada segons perfils.
Dinamitzar grups de joves amb dinàmiques encarades a la millora ocupacional,
potenciant l’arrelament i la cohesió social.
Difondre i promocionar totes les ofertes de feina per tots els canals de
comunicació, especialment els utilitzats per joves (com Instagram i Facebook), l’Ebando
i la pàgina web del Consell Comarcal.
Assessorar de manera transversal per tal de poder detectar, i en cas que sigui
necessari,derivar a altres serveis o agents que ajudin en les necessitats detectades.
IV.

Destinataris

Joves de 16 a 29 anys.
V.

Recursos humans

Personal tècnic de l’Oficina Jove.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya i del Servei d’Ocupació de
Catalunya (SOC).
VII.

Observacions i propostes de millora

Es treballa per millorar la difusió als centres educatius per col•laborar en l’orientació
ocupacional. Possibilitat de què la Direcció General de Joventut sigui un conveni amb
el Departament d’Educació per millorar la col•laboració.
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PROJECTE D’INTERCANVI JUVENIL: ENCOMARCA’T
I.

Situació del servei/ activitat/ obra:

Servei

Nou

x Activitat

x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

El projecte Encomarca’t consisteix en una trobada d’intercanvi juvenil que es realitza a
les comarques de la Noguera i l’Alt Empordà durant la primera setmana de juliol. És
pretén que els/les joves d’ambdues teixeixin relacions i coneguin els seus territoris. Els
propis joves de la comarca són els guies de l’activitat.
Altrament, es convida als/les joves de les entitats a formar part de les accions que es
desenvolupin, alhora que dur a terme un treball de reflexió al finalitzar la trobada.
Al finalitzar l’intercanvi, es realitza una jornada de tancament, on s’arriben a conclusions
de l’activitat gràcies a les aportacions dels participants i els organitzadors i s’estableixen
possibles propostes de millora de cara al futur.
III.

Objectius

Aconseguir crear una plataforma que afavoreixi l’intercanvi i la cooperació a nivell
d’entitats juvenils i joves, nivell tècnic i nivell polític per tal de compartir bones pràctiques
(accions i projectes) i aplicar solucions a necessitats i problemàtiques comunes.
Potenciar un enriquiment mutu a partir del lleure i l’intercanvi cultural, personal,
festiu, professional i polític.
IV.

Destinataris

L’Encomarca’t va dirigit a joves d’entre 15 i 20 anys de les comarques de l’Alt Empordà
i la Noguera.
V.

Recursos humans

Àrea de joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà: (1 tècnic comarcal de joventut,
1 tècnic de programes de joventut, 6 tècniques de joventut compartides entre 28 municipis, 1 dinamitzador juvenil, 1 administrativa, Entitats juvenils de l’Alt Empordà, Consell
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Local de Joventut de Figueres i Joves a títol individual)
Àrea de joventut del Consell Comarcal de la Noguera (1 tècnica comarcal de joventut, 1
tècnica de programes de joventut, 1 tècnica de joventut compartides entre 28 municipis,
1 Referent d’ocupació Juvenil, Entitats juvenils de la Noguera i joves a títol individual
VI.

Recursos financers

Recursos procedents del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i del Consell Comarcal de
la Noguera (1.500€ respectivament), de la Direcció General de Joventut (6.000€) i dels
joves que participen a l’activitat, que fan el copagament (2.500€). El cost total de
l’activitat és de 11.500€, doncs els ingressos són iguals a les despeses.
VII.

Observacions i propostes de millora

Es treballa per la millora de les eines de difusió i d’avaluació del projecte.

PROJECTE DE PARTICIPACIÓ: COMARKALADA
I.
Servei
x Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

La Comarkalada és una trobada de joves de la comarca de la Noguera. El jovent de
l’Associació de Joves del municipi que l’organitza, es reuneix amb el TDIC i el/la regidor
de joventut de l’Ajuntament per tal d’organitzar tota la jornada.
La motivació principal d’aquest projecte és reunir a tots els joves de la comarca de la
Noguera i poder treballar conjuntament, valorant la participació de tot el jovent.
III.

Objectius

Fomentar la participació i la implicació de tots els/les joves del municipi i en
general de tota la comarca.
Generar un punt de trobada de les entitats juvenils de la Noguera.
Crear un vincle d’unió i d’intercanvi d’experiències entre els/les joves dels

156

30 municipis la comarca.
Potenciar la participació dels/les joves de la comarca en les diferents accions del
projecte.
Reunir i buscar punts en comú entre els equips de govern i els/les joves dels
seus municipis.
IV.

Destinataris

Tots/es els/les joves de 15 a 29 anys de la Noguera.
V.

Recursos humans

Tècnics i tècniques de Joventut de l’Oficina Jove de la Noguera; joves de l’Associació
de Joves i altres joves voluntaris del municipi; alcalde/essa, regidors/es i personal de
l’ajuntament; veïns/es voluntaris/es del municipi organitzador.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents del Pla Local (3.000€), de l’Associació de Joves (3.000€) i de
l’ajuda directa del Consell Comarcal de la Noguera (3.000€).
VII.

Observacions i propostes de millora

Les quantitats econòmiques percebudes són aproximades en funció de les subvencions
atorgades durant el mateix any.

PROJECTE DE SALUT: INTERPISCINES
I.

Situació del servei/ activitat/ obra:

Servei

Nou

x Activitat

x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

L’Interpiscines de la Noguera és un programa de l’àrea de salut, que persegueix la
conscienciació dels joves sobre hàbits saludables durant els mesos d’estiu, alhora que
es podran fer ús de les piscines municipals de pobles veïns.
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III.

Objectius

Oferir un carnet que permeti l’accés a les diferents piscines de la comarca.
Oferir hàbits saludables als joves durant els mesos d’estiu: alimentació
saludable, activitats
esportives, conductes de risc...
Crear una pàgina a la xarxa on es faci difusió de les diferents activitats
organitzades a les
piscines municipals participants.
IV.

Destinataris

Tots/es els/les joves d’entre 12 i 35 anys de la Noguera.
V.

Recursos humans

Professional/s o voluntari/s del municipi disposat/s a oferir l’impartiment dels tallers,
tècnics/es de Joventut i encarregats/des de la coordinació del projecte.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents del Consell Comarcal per al material del taller (1.000€)
VII.

Observacions i propostes de millora

El pagament del taller és en el cas que no es pogués anar a càrrec de voluntaris/es del
municipi. Despeses de difusió del projecte (flyers i/o carnets) i activitat dinamitzadora
van a càrrec del Consell Comarcal.

PROJECTE JOVA (JOVES I VALORS)
I.
Servei
x Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

El projecte JOVA ofereix al jovent de cada municipi la possibilitat de realitzar una activitat
de voluntariat durant l’estiu, al servei de la seva població. La participació és de caràcter
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voluntari, però se’ls demana compromís i responsabilitat en l’activitat que duen a terme.
La idea principal del projecte és que des d’edats primerenques, en els inicis de la
III.

Objectius

Fomentar la participació del/les joves en el desenvolupament social i cultural del
municipi.
Oferir una oferta ludicoeducativa als joves menors de 18 anys durant el període
de vacances escolars estivals.
Oferir una contraprestació als joves, és a dir, activitats adreçades als propis
joves.
Fomentar pràctiques i aprenentatges que ajudin al jovent a conèixer, respectar i
posar en valor el seu municipi.
IV.

Destinataris

Joves que es trobin en la franja d’edat 12 a 17 anys.
V.

Recursos humans

Agutzil, monitor/a, regidor/a de joventut i TDIC per dinamitzar l’activitat.
VI.

Recursos financers

Els recursos provenen dels ajuntaments (35€, que inclouen l’entrada a PortAventura, el
cost personal de cada jove i el material de l’activitat) i del Consell Comarcal (1.000€ en
concepte de transport al parc temàtic, difusió i publicitat del projecte i cost TDIC).
VII.

Observacions i propostes de millora

És important que les activitats programades siguin diferents cada any i atractives per als
joves; cal que es diverteixin així com que puguin observar la seva feina vers el municipi.

ASSESSORIA DE SALUT
I.
x Servei
Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra
Nou
x Existent

Obra
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II.

Descripció del servei

Gràcies al conveni entre l’Oficina Jove i l’Associació Antisida de Lleida s’habilita un espai
segur i confidencial adreçat a persones joves de la Noguera, on es dona resposta a
possibles dubtes sobre sexualitat, afectivitat, conductes addictives... i on també poden
realitzar-se de forma ràpida i segura la prova del VIH. També es proporciona als joves
material per mantenir relacions sexuals segures (preservatius, lubricants...) de forma
gratuïta.
III.

Objectius

Ajudar als/les joves a resoldre dubtes de manera segura i confidencial.
Oferir als/les la possibilitat de fer-se la prova ràpida de l’VIH sense haver
d’assistir a un centre mèdic.
IV.

Destinataris

Joves de la Noguera.
V.

Recursos humans

Tècniques de l’Associació Antisida de Lleida.
VI.

Recursos financers

Aquest servei no té cap cost associat, doncs hi ha un conveni entre el Consell Comarcal
i l’Associació Antisida i les tècniques que ofereixen són gratuïtes, incloses dins el propi
servei.
VII.

Observacions i propostes de millora

S’ofereix setmanalment, a l’Oficina Jove. Es un servei que porta en funcionament des
de fa molts anys.

EXPOSICIONS TEMÀTIQUES DE L’ÀREA DE SALUT
I.
Servei
x Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
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II.

Descripció del servei

Activitat organitzada per l’Oficina Jove de la Noguera i dinamitzada per l’Associació
Antisida de Lleida, que es desenvolupa entorn una exposició on es tracten temes
relacionats amb el consum d’alcohol i altres drogues, com la pressió de grup, l’entorn
social... Va adreçada a adolescents que cursen quart d’ESO.
III.

Objectius

Conscienciar als/les joves dels possibles perills i conseqüències de prendre
estupefaents i altres drogues.
Oferir, des d’una òptica lúdica i adequada per a joves de 16 anys, les
conseqüències de consumir alcohol i altres drogues.
Fomentar pràctiques i aprenentatges que ajudin al jovent a respectar-se a si
mateixos i respectar els altres, alhora que aprendre les decisions més assertives d’acord
amb la seva salut.
IV.

Destinataris

Joves, de 16 anys d’edat, de la Noguera.
V.

Recursos humans

Tècnics/es de l’Oficina Jove, tècnics/es de l’Associació Antisida de Lleida i persones
voluntàries.
VI.

Recursos financers

El cost d’aquesta activitat és, únicament, pel transport dels plafons que tenen un import
de 270€; i provenen de l’Oficina Jove.
VII.

Observacions i propostes de millora

Aquesta exposició serveix per a què, de forma amena i distesa, tots els alumnes de 4t
d’ESO de la Noguera coneguin l’Oficina Jove, i a més, reflexionin sobre els temes
exposats.
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MESA DE SALUT JOVE DE LA NOGUERA
I.

Situació del servei/ activitat/ obra:

x Servei
Activitat

Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

La Mesa de Salut Jove de la Noguera aglutina els agents de la comarca que treballen
amb Salut Jove. Els objectius de la Mesa són posar en comú les activitats i accions a
emprendre per cada entitat per tal que no es solapin, sinó que es complementin per
poder oferir els millors serveis, tant quantitativa com qualitativament. A banda, es
realitzen activitats de forma conjunta com el concurs de cartells antitabac, el concurs de
vídeos per a la reducció del consum d’alcohol i altres accions puntuals en dies concrets,
com el dia mundial de la Sida, entre altres.
III.

Objectius

Treballar conjuntament amb tots els agents del territori que es dediquen, directa
o indirectament, a l’àmbit de salut juvenil.
Fer xarxa entre tots els agents implicats en la salut del jovent de la comarca.
Dinamitzar i actualitzar permanentment el catàleg de serveis i xerrades online
que s’ofereix als centres educatius a través de la Mesa.
IV.

Destinataris

Joves de la Noguera.
V.

Recursos humans

Membres representants de totes les entitats que conformen la Mesa: Oficina Jove de la
Noguera, Serveis Socials del Consell Comarcal de la Noguera, Centre de Recursos
Pedagògics, Creu Roja Joventut de la Noguera, OAV Mossos d’Esquadra, SIAD i SAI
del Consell Comarcal de la Noguera, Salut Pública de la Noguera, Salut Pública de
Lleida, ABS de Ponts, Balaguer i Artesa de Segre, Associació de Salut Mental de la
Noguera, Servei de Rehabilitació Comunitària i l’Associació Antisida de Lleida
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VI.

Recursos financers

La Mesa de Salut, en sí, no requereix de recursos financers. Però si que s’entreguen
premis econòmics que estan finançats per l’Oficina Jove, tant pel concurs de cartells
antitabac (dotació aproximada de 600€) i pel concurs de vídeos per fomentar la reducció
del consum d’alcohol (dotació aproximada de 100€).
VII.

Observacions i propostes de millora

MOBILITAT INTERNACIONAL DE L’OFICINA JOVE
I.
Servei
x Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Proporcionar informació i assessorament personalitzat al jovent sobre la possibilitat de
treballar, fer tasques de voluntariat i/o estudiar a l’estranger.
III.

Objectius

Dotar de mecanismes d’orientació al jovent per tal que puguin consolidar el seu
projecte de vida formatiu i/o laboral a l’estranger.
Oferir assessorament personalitzat als joves sobre les opcions existents de
treballar i/o estudiar a l’estranger, així com també tasques de voluntariat o pràctiques a
l’estranger.
Dotar als joves d’eines necessàries per tal que la seva experiència a l’estranger
els resulti més econòmica. Tramitació de diferents carnets (ISIC, ITIC, albergs...) que
permeten obtenir nombrosos avantatges econòmics arreu d’Europa.
Donar suport a entitats i grups de joves, per què puguin dissenyar projectes de
participació europea, emmarcats dins el programa Erasmus +.
IV.

Destinataris

Joves, menors de 29 anys.
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V.

Recursos humans

Tècnic de l’Oficina Jove.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya.
VII.

Observacions i propostes de millora

XARXES SOCIALS DE L’OFICINA JOVE
I.
Servei
x Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Administració i gestió de les xarxes socials. Des de l’Oficina Jove es desenvolupen les
actualitzacions i creació de nous continguts per a les xarxes socials.
III.

Objectius

Facilitar la informació de les activitats i projectes de l’Oficina Jove als joves de la
Noguera,
i als ajuntaments de la comarca.
Oferir informació en matèria de joventut i dotar al jovent d’una eina útil i propera
per trobar
informació del seu interès.
Crear espais de debat, reflexió i cooperació amb el jovent.
Potenciar i millorar l’ús de les xarxes socials entre els professionals de l’Oficina
Jove com a
eina de treball en xarxa i per millorar la comunicació amb el jovent.
IV.

Destinataris

Jovent i ajuntaments de la Noguera; i ciutadania en general.
V.

Recursos humans
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Tècnics i tècniques de l’Oficina Jove.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de la Generalitat de Catalunya.
VII.

Observacions i propostes de millora

COMPETÈNCIES DELEGADES ALS CONSELLS COMARCALS EN MATÈRIA DE
POLÍTIQUES DE JOVENTUT
I.
x Servei
Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Garantir el funcionament del Servei Comarcal de Joventut, facilitar als consells
comarcals les accions de seguiment de les activitats d’educació en el lleure en les quals
participen joves de 18 anys, i, finalment, fer efectiva a favor dels consells comarcals la
delegació de les facultats executives en matèria d’instal•lacions juvenils competència de
la Generalitat.
III.

Objectius

Impulsar i desenvolupar les polítiques de joventut que cada consell comarcal i coordinarles amb les altres administracions que duguin a terme també polítiques de joventut.
IV.

Destinataris

Infants i joves de la comarca.
V.

Recursos humans

Una persona a jornada completa i dedicació exclusiva per al Servei comarcal de
Joventut (SCJ) amb formació i especialització en matèria de joventut i altre personal del
SCJ.
VI.

Recursos financers
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Recursos procedents de l’ens local, el Consell Comarcal de la Noguera, i del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
VII.

Observacions i propostes de millora

COMPETÈNCIES DELEGADES ALS CONSELLS COMARCALS EN MATÈRIA DE
POLÍTIQUES DE JOVENTUT – INSPECCIÓ D’INSTAL•LACIONS JUVENILS
I.
x

Servei
Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Delegar les facultats executives en matèria d’instal•lacions juvenils que són competència
de la Generalitat. Aquestes potestats exclusives són les de tramitació de la legalització
de les instal•lacions, l’activitat inspectora i l’activitat sancionadora.
III.

Objectius

Establir les accions concretes que cal desenvolupar i els recursos que el
Departament i l’ens local han de destinar per fer efectiu l’objectiu general.
Avaluar el compliment correcte dels objectius definits mitjançant els indicadors
adequats, i establir els mecanismes per corregir-ne les disfuncions, si s’escau.
IV.

Destinataris

Responsables de les instal•lacions juvenils i els seus usuaris: infants i joves.
V.

Recursos humans

Una persona tècnica facultativa, amb tasca inspectora i la redacció d’informes tècnics i
el/la Coordinador/a de l’Oficina Jove de la Noguera que fa també les tasques
d’administratiu/va (decrets, informes, etc)
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de l’ens local, el Consell Comarcal de la Noguera, i del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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VII.

Observacions i propostes de millora

COMPETÈNCIES DELEGADES ALS CONSELLS COMARCALS EN MATÈRIA DE
POLÍTIQUES DE JOVENTUT – SEGUIMENT D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL
LLEURE
I.
Situació del servei/ activitat/ obra:
x Servei
Activitat

Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Garantir el funcionament del Servei Comarcal de Joventut (SCJ) i facilitar als ens locals
els instruments i els documents necessaris per a les accions que garanteixin el
compliment del Decret 137/2003, el control i seguiment de les activitats d’educació en el
lleure en les quals participen menors de 18 anys i l’assessorament a les entitats del
territori.
III.

Objectius

Oferir informació a les entitats comarcals en matèria de les activitats de lleure
educatiu.
Verificar, per mitjà de visites de control i seguiment, el compliment de la
normativa d’activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys.
Col•laborar amb el Departament en el seguiment de les activitats amb menors
de 18 anys davant de qualsevol emergència o incidència durant la seva realització.
IV.

Destinataris

Entitats organitzadores d’activitats d’oci i lleure per a infants i joves.
V.

Recursos humans

Personal de joventut del Consell Comarcal.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de l’ens local, el Consell Comarcal de la Noguera, i del
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
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VII.

Observacions i propostes de millora

OFICINES JOVES I SERVEIS ESPECIALITZATS D’EMANCIPACIÓ
I.
x Servei
Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Gestionar les oficines joves com a equipaments destinats a acollir els serveis
d’emancipació oferts als joves de cadascuna de les comarques.
III.

Objectius

Totes les oficines joves han de disposar del servei d’informació, orientació i
assessorament generalista, i han d’acollir-se, com a mínim, a un dels següents serveis
d’emancipació juvenil: 1. Servei de treball i emprenedoria; 2. Servei de salut; 3. Servei
de mediació i habitatge; 4. Servei de mobilitat; 5. Servei d’ensenyament.
Cada oficina jove ha de constituir un consell gestor, de composició paritària,
compost per un màxim de dues persones, en representació de cadascuna de les
administracions gestores de l’oficina jove. El consell gestor exerceix les funcions de
seguiment de l’oficina i es reuneix de manera ordinària, com a mínim, un cop a l’any. La
presidència és exercida per una persona representant de la Direcció General de
Joventut, que és la persona titular de la coordinació territorial de joventut corresponent,
la qual convoca les reunions.
IV.

Destinataris

Infants i joves de la comarca.
V.

Recursos humans

Personal de l’Oficina Jove de la Noguera.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents de l ’ens local, el Consell Comarcal de la Noguera , i del
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Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
VII.

Observacions i propostes de millora

SERVEI DE PROFESSIONALS COMPARTITS PER AL DESENVOLUPAMENT DEL
PROJECTE TERRITORI, QUE DÓNA SUPORT DIRECTE ALS PLANS LOCALS DE
JOVENTUT
I.
x Servei
Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Disposar d’una persona tècnica especialista en joventut per desplegar en el seu àmbit
territorial polítiques de joventut d’acord amb el Pla Nacional de Joventut.
III.

Objectius

Contractació de professionals en l’àmbit de la joventut que distribueixin la seva
jornada de
treball de manera compartida entre diversos ajuntaments de la comarca.
IV.

Destinataris

Ajuntaments de la Noguera.
V.

Recursos humans

Responsable del Servei Comarcal de Joventut i responsable de cada ajuntament.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents dels ens locals, el Consell Comarcal de la Noguera i dels
ajuntaments, i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
VII.

Observacions i propostes de millora
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ACTIVITATS O PROJECTES ADREÇATS A JOVES
I.
x Servei
Activitat

Situació del servei/ activitat/ obra:
Nou
x Existent

Obra
II.

Descripció del servei

Col•laborar en la realització d’activitats o de projectes adreçats a les persones joves en
el marc i d’acord amb els reptes, la metodologia i els principis rectors establerts en el
Pla Nacional de Joventut, que és una eina per a la població jove la finalitat última de la
qual és facilitar el procés d’emancipació juvenil i fomentar el protagonisme i la
participació de les persones joves en la construcció del seu propi projecte de vida i la
incidència en la societat.
III.

Objectius

Donar suport a activitats o projectes adreçats a les persones joves que realitzin els
consells comarcals, en el marc dels seus PIECJ, o els ajuntaments, en el marc dels seus
PLJ.
En conseqüència, els consells comarcals que no tinguin PIECJ i els ajuntaments que
no han tingut PLJ vigent l’any 2015 no poden accedir a aquest suport del Departament.
IV.

Destinataris

Joves de la comarca.
V.

Recursos humans

Personal de l’Oficina Jove.
VI.

Recursos financers

Recursos procedents dels ens locals, el Consell Comarcal de la Noguera i dels
ajuntaments, i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
VII.

Observacions i propostes de millora
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Nom del projecte

COMPARTIM

Objectius

1. Enfortir els vincles de reciprocitat i de cohesió social
intergeneracional.
2. Aprofitar la riquesa de sabers i coneixements de la gent
gran.
3. Facilitar les eines i coneixements a les persones grans que
faran de formadors.
4. Proporcionar a joves i grans les estratègies, habilitats i
actituds necessàries per tal d'aprofitar al màxim les
possibilitats en l'intercanvi de coneixement i en les
relacions entre les persones participants.
5. Transmissió de valors sobretot pel que fa referència al
respecte i l'acceptació.
6. Oferir l'oportunitat de poder intercanviar experiències.

Contingut

Aquesta iniciativa es realitza conjuntament amb la tècnica del PLIS
( Pla d'Inclusió Social ) i consisteix en la creació d'un espai de
trobada, obert a tots els i les joves amb l'objectiu de fer créixer
l'hàbit de la relació, la conversa amable, l'intercanvi d'experiències
i el respecte a la diferència.

Desenvolupament El projecte s'estructurarà en diferents sessions presencials.
de l'activitat
El primer que farem serà una presentació del projecte i de les
persones participants marcant el calendari de les sessions i
l'activitat que es durà a terme.
Les activitats poden ser de diferents tipus: campionat de botifarra,
de bitlles, aprendre a cuinar, utilització de les noves tecnologies...

Destinataris

Joves i persones grans de la Noguera.

Participants

Joves i persones grans de la Noguera.

Temporització

Cada municipi decidirà el temps de duració (tot l'any, tre
mesos...).
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Equipaments
necessaris

Els equipaments municipals necessaris per la realització del
projecte serien un espai per dur a terme la fase de formació, si
és el cas i segons l'activitat que s'escolleixi realitzar, el mateix o
un altre espai.

Material

El material que faria falta seria material didàctic per la fase de
formació, si s'escau, lloguer projector...

Personal

El personal necessari per dur a terme el projecte serà:

ꞏ La gent gran del municipi que participa al projecte i que
s'encarregarà de la formació . A càrrec de l'Ajuntament.
ꞏ Tècnica del PLIS. A càrrec del Consell Comarcal.
ꞏ Tècnic/a de Joventut, encarregat/da de la coordinació del
projecte. A càrrec del Consell Comarcal.

Pressupost

Formació específica: €

EMPRENEDORIA

Nom del projecte
Objectius

Contingut

ARRENCA
1.
2.
3.

Apropar i fomentar l’autoocupació juvenil
Afavorir el retorn dels joves al món rural
Mostrar les potencialitats empresarials del nostre territori

Projecte iniciat el 2008. El projecte Arrenca té com a objectiu facilitar als
i les joves de la comarca, eines i competències que els donin seguretat a
l’hora de creure en el territori i que és possible treballar i viure a la comarca
un cop acabats els estudis.
A més, ofereix la possibilitat de visitar empreses potenciadores del territori
i conèixer per part dels mateixos empresaris quines dificultats i avantatges
s’han trobat a l’hora de poder desenvolupar la seva idea de negoci.
També s’ofereixen càpsules formatives als centres escolars perquè puguin
treballar el projecte durant tot el curs escolar. Aquestes càpsules tenen una
durada de 15 minuts inicials que es complementen amb altres càpsules de
diferents projectes emprenedors de la comarca amb recorregut virtual
inclòs de diferents empreses del territori. Finalment, aproximem la figura
d’un emprenedor de la comarca als diferents centres escolars de secundària
per tal que els alumnes li pugen fer preguntes i l’empresari pugui
interactuar directament amb ells donant a conèixer el seu projecte. Els
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joves, d’aquesta manera, veuen que també és possible viure a la comarca
sent emprenedor i jove tot fomentant el sentiment de pertinença i el retorn
dels joves al món rural.

Desenvolupament
de l'activitat

Destinataris

Temporització

Equipaments
necessaris
Material

Personal

Pressupost

El projecte es divideix en sessions grupals i d’assessorament
individual, més tallers de formació emprenedora: màrqueting digital,
empresa rural, lideratge juvenil, entre altres. S’acaba complementan
amb una visita a empreses potenciadores del territori. Per cada visit
a cada empresa els i les joves han de fer un eslògan publicitari,
d’entre tots ells es tria un jurat popular i es tria el més original i
representatiu de cada empresa. El guanyador s’enduu un premi
individual que aporta l’Oficina Jove.
Joves i empresaris de la comarca de la Noguera amb ganes d’emprendre o
de tenir més informació sobre empresaris de la comarca.

Febrer – Abril: Recerca de professionals per a la realització dels
tallers
Maig – Juny: Tancament dels dies que es realitzaran els tallers.
Setembre – octubre: Realització dels tallers.
Octubre – novembre: Realització de la visita a empreses
Desembre: Cloenda coincidint amb la Trobada de Centres
Gener – Febrer: Avaluació
Sala gran per a fer els tallers.
Servei de transport per a fer les visites a les empreses.
Ordinador amb projector per fer els tallers.

Tècnica de treball de l’OJ
Tècnica d’educació de l’OJ
2 tècniques del Consorci Grup Leader Noguera – Segrià Nord
Ponents que ofereixen les diferents formacions
Empresaris de la zona que ofereixen el seu temps i coneixement
2.500 euros pels tallers
2.500 euros pel transport
Total: 5.000 €

EQUIPAMENTS JUVENILS / LLEURE

Nom del projecte

CAMPS DE TREBALL

Objectius

1. Aconseguir que les noves generacions aprenguin a valorar el seu
entorn i el potencial que aquest pot oferir a curt i llarg termini i
inculcar el respecte per la natura i la història del nostre passat.
2. Motivar als joves pel treball en equip, la igualtat, el companyonia,
el respecte per l'entorn i pels altres

173

3. Donar a conèixer diferents comarques als joves.
4. Dinamitzar l'economia i la vida social i participativa del propi
municipi on es fa el camp.
5. Establir relacions socials entre els joves del poble i els joves
voluntaris.

Contingut

Els camps de treball estan organitzats per entitats municipals
(normalment ajuntaments) o associacions juvenils, amb el suport de
la Direcció General de Joventut i més en concret dels tècnics de
joventut de l'Oficina Jove.
Combinen el lleure amb el servei a la comunitat, bé ajudant
persones, bé protegint la natura, bé recuperant el patrimoni, etc. Hi
ha molts camps de treball, tant a Catalunya com arreu del món. La
majoria es realitzen durant les vacances, però en trobem de
modalitats molt diverses: n'hi ha que duren quinze dies, a l'estiu; i
n'hi ha de fins a 6 mesos, a països del sud.
Els participants tenen entre14-29 anys. Per inscriure's cal pagar una
quota (cada organització estableix la seva) que garanteix les
despeses d'allotjament, alimentació, direcció tècnica i animació i
l'assegurança de responsabilitat civil. No inclou el transport per a
arribar al camp ni l'assegurança de viatge.

Desenvolupament
de l'activitat

L'activitat normalment es desenvolupa dins del marc de les
vacances d'estiu i més concretament durant els mesos de juliol i
agost. Té una durada de quinze dies.
El camp de treball es desglossa habitualment en diferents
actuacions:
- Durant el matí que es quan fa menys calor, es duen a terme les
tasques explícites del camp: recuperació de patrimoni, voluntariat,
etc.
- Durant la tarda i nit s'hi duen a terme tallers, activitats o jocs de
camp combinat amb temps lliure, piscina i esports.
- Els caps de setmana es destinen a sortides per tal de conèixer el
terme i la comarca.

Destinataris

Joves d'entre 14 i 29 anys, encara que els que més triomfen a la
nostra comarca són els específics per a menors i van dels 15 als 17
anys.

Participants

Els quinze joves apuntats als camp de treball; els monitors i
voluntaris que ajuden a organitzar les activitats, sortides, jocs de
camp, etc; el Director del camp que supervisa tot el treball de camp
i l'organització de les activitats així com la feina feta pels directors i
voluntaris; l'equip de govern del municipi que acull el camp de
treball com a responsables de les instalꞏlacions, i de tot el camp de
treball i si fa falta, com a suport tècnic o cedint personal qualificat
de l'ajuntament per a determinades tasques.

Temporització

Durant els mesos de juliol i agost.

Equipament
necessari

Cessió d'espais municipals que facin les funcions:
- Allotjament: format per llits o matalassos on dormir i taquilles,
prestatgeries o taules per poder deixar les pertinences
- Serveis i dutxes
- Menjador
- Cuina per tal de poder fer els àpats si no tenim servei de càtering
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Material

- Espais per poder fer les activitats de tarda, ja siguin d'interior com
d'exterior.
- Matalassos o lliteres
- Material necessari per a realitzar el camp de treball.
- Farmaciola
- Cotxes per poder fer les excursions programades pel terme durant
el cap de setmana.

Personal

-Director del camp: màxim responsable dels menors i de
l'organització de tot el camp de treball.
- Monitors de lleure que ajuden i donen suport a l'organització del
camp i de les activitats i tallers.
- Joves voluntaris del municipi que en vulguin formar part per ajudar
al desenvolupament del camp i de les seves activitats i tallers.
- Cuiner/a si s'opta per aquesta opció
- Equip de govern del municipi com a entitat responsable de tot el
camp de treball.
- Brigades municipals o agutzils com a suport tècnic de l'activitat
- Tècnics de l'Oficina Jove de la Noguera com a suport organitzatiu
i de seguiment de l'activitat

Pressupost

Aproximadament 5.500 € que paga la Direcció General de Joventut.

PARTICIPACIÓ / ASSOCIACIONISME

Nom del projecte COMARKALADA
Objectius

1.Fomentar la participació i la implicació de tots els joves del municipi
i en general de tota la comarca.
2. Generar un punt de trobada de les entitats juvenils de la comarca de
la Noguera.
3. Crear un vincle d’unió i d’intercanvi d’experiències entre els joves
dels 30 municipis de la comarca.
4. Potenciar la participació dels joves de la comarca en les diferents
accions del projecte
5. Reunir i buscar punts en comú entre els equips de govern i els joves
dels seus municipis.

Contingut

Projecte que es va iniciar al 2006. La Comarkalada és la trobada de
joves de la comarca de la Noguera. Aquesta trobada serà la referent
de participació jove de la Noguera, on joves associats i no associats,
entre els 14 i 29 anys conviuran un cap de setmana al municipi que
l'organitza.
La motivació principal d'aquest projecte és reunir a tots els joves de la
comarca de la Noguera i poder treballar amb ells un dels principals
eixos del PNJC, la participació.

Desenvolupame
nt de l'activitat

- Fòrum de regidors/es de Joventut i alcaldes/esses
- Fòrum de joves
- Fira Jove
- Espectacles, tallers, activitats, exposicions i concerts.
- Altaveu Jove
- Gimcana esportiva
- Dinar i sopar popular
- Concert de nit

Destinataris

Tots els joves de 15 a 29 anys de la comarca de la Noguera.
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Participants

1000 joves

Temporització

Tot l'any per planificar-la i organitzar-la, encara que es celebra el
segon cap de setmana d’octubre.

Equipament
necessari

- Fira Jove: Aproximadament 20 carpes, instalꞏlacions de llum.
- Equipaments municipals: sala de conferències pel fòrum, espai pel
dinar i sopar, espai per la Fira Jove, espai per dur a terme la Gimcana,
espai per l'altaveu jove, espai pel concert de la nit, wc portàtils...
- Possible lloguer de carpa de la Diputació

Material

- Material pel fòrum: papereria
- Cartells associacions carpes
- Material de salut per repartir
- Roll-ups dels projectes de l'Oficina Jove
- Lloguer de taules i cadires
- Lloguer d'escenaris, i equips de so i llum

Personal

- Els tècnics de Joventut de l'Oficina Jove de la Noguera
- Joves de l'associació i joves voluntaris no associats del municipi
- Alcalde, regidors i personal de l'Ajuntament.
- Veïns voluntaris del municipi .

Pressupost

Direcció General de Joventut...............................8.000 €
- Pla local: 2.000,00 €
- Associació de joves: 3.000,00 €
- Pla comarcal: 3.000,00 €
Aquestes ajudes són aproximades depenent de les subvencions
atorgades durant el mateix any.

SALUT

Nom del projecte COPA NOGUERA
Objectius

1. Generar un espai de cohesió i de pràctica esportiva per als/les joves
durant l’època de les vacances de Setmana Santa.
2. Afavorir el coneixement i la pràctica dels esports “minoritaris”
3. Fomentar la pràctica esportiva, el treball en equip i el joc net.

Contingut

Campionat multiesportiu que cada any va canviant de seu en els
diferents municipis de la comarca. Integra diferents disciplines: futbol
sala, bàsquet 3x3, bàdminton, volei, bitlles, tir amb arc...

Desenvolupame
nt de l'activitat

Els equips estan formats per entre 3 i 5 jugadors i han de participar en
totes i cadascuna de les disciplines que integren el campionat. Tots els
esports conten el mateix, una victòria són 3 punts, un empat 1 punt i
una derrota 0 punts.
D’aquesta manera han de competir entre ells durant la fase regular i
els millors equips passen al play of per decidir qui serà el guanyador.

Destinataris

Joves de la comarca fins a 30 anys.

Temporització

La preparació del campionat es realitza durant el primer trimestre de
l’any i és el primer dilluns de les vacances escolars de Setmana Santa
quan es realitza.
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Equipament
necessari

Pavelló poliesportiu cobert, ja que en aquelles èpoques és molt
possible que pugui ploure.

Material

Porteries, canastes, xarxes, raquetes, pilotes, bitlles... I tot aquell
material imprescindible per poder realitzar aquella activitat esportiva.

Personal

Tècnics/ques de joventut i joves del municipi on es realitza el
campionat.

Pressupost

Premi de 300€ a gastar en material esportiu a qualsevol de les
botigues de la comarca de la Noguera.

PARTICIPACIÓ / INTERCANVI JUVENIL

Nom del projecte
Objectius

ENCOMARCA’T
1.
Crear una plataforma que afavoreixi l’intercanvi i cooperació a
nivell d’entitats juvenils i joves, a nivell tècnic i a nivell polític per tal de
conèixer bones pràctiques (accions i projectes) i aplicar solucions a
necessitats en comú.
a)
Afavorir un espai de treball, que generi reflexió i oportunitats de
desenvolupar projectes i accions en relació a les necessitats i demandes dels
joves i les entitats.
b)
Crear un procés d’aprenentatge participatiu per al disseny i
desenvolupament d’accions conjuntes de cooperació entre comarques.
c)
Conèixer els programes i accions de l’altre per tal d’aplicar-los a la
pròpia comarca.
1.
Potenciar un enriquiment mutu a partir del lleure i l’intercanvi
cultural, personal, festiu, professional i polític que donarà un valor afegit a
la trobada.
a)
Desenvolupar competències individuals i grupals dels joves i de les
entitats.
b)
Conèixer una altra realitat social i cultural, apreciant les similituds
i les diferències de l’altra comarca i dels diferents joves i entitats sense
prejudicis.
c)
Gaudir de l’experiència individual i de grup.
d)
Donar als i les joves l’oportunitat d’establir noves relacions de
cooperació, així com fomentar l’amistat entre grups de joves de diferents
comarques.

Justificació

1.

A nivell polític es considera que el projecte pot ser beneficiós per
ambdues comarques i es defensa que cal aconseguir el compromís polític
des de la Generalitat, Consell Comarcal i Diputació per afavorir aquesta
iniciativa.
2.
A nivell de joves es comenta que seria interessant veure les
diferències entre petites i grans entitats juvenils en un territori amb
particularitats similars pot afavorir la reflexió sobre com afrontar aquestes
necessitats a cada comarca i com pot ajudar a agilitzar el fet de solucionarles a partir de l’experiència dels altres.
3.
A nivell tècnic des de la comarca de la Noguera, i pel que fa al món
associatiu, es comenta que les entitats realitzen una trobada formativa a
diferència de la trobada d’entitats juvenils de l’Alt Empordà més encarada a
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ser una jornada de mostra de la tasca de les entitats i d’intercanvi i
coneixement entre elles.

Accions concretes
desenvolupar
diferents nivells

Polític
Elevar la inquietud compartida entre les comarques a nivell polític i cercar
el compromís i els recursos per a fer possible el desenvolupament del
projecte.
Tècnic
Elaboració del projecte comú de la Trobada Intercomarcal de Joves.
Potenciar el coneixement de la comarca de la Noguera entre els i les joves
de Girona ja que sol ser un destí turístic-cultural per a ells/es.
Potenciar el coneixement de l’Alt Empordà i les experiències que s’hi
poden viure entre els joves de la Noguera.
Relacionar els punts en comú tant en participació juvenil com en
necessitats.
Intercanvi in-situ d’experiències en projectes dirigits a la participació i al
foment de la formació en ocupació. Per aplicar resolucions que han
funcionat a l’altra comarca i aprendre de les bones pràctiques.
Tot i això es concretarà a cada trobada amb la realització de:
Tallers i dinàmiques per trobar solucions conjuntes i intercanviar
bones pràctiques.
Espais de reflexió conjunta i d’elaboració de noves propostes
compartides.
Sortides i visites a municipis/espais/programes a cada comarca.

-

Destinataris

Joves
Possibilitar l’enriquiment mutu entre les entitats afavorint les
interrelacions per tal que aportin un enriquiment tan a nivell personal com
a nivell associatiu.
Llistar conflictes, problemes i necessitats de les entitats i dels joves i posar
en comú mitjançant una taula rodona les solucions donades per a resoldreho.
Buscar un valor afegit a les trobades d’intercanvi del qual els/les
joves/entitats puguin enriquir-se.
Tot això es concretarà en les següents accions:
Tallers i dinàmiques per a la reflexió i la cerca de solucions
Taula rodona entre les diferents entitats
Participació a les accions de les entitats acollidores
Àpats conjunts
Acte festiu
Joves d’entre 16 i 25 anys

Participants

Un màxim de 20 joves per comarca de les edats anteriorment esmentades
proactius i que tinguin algun vincle en el món de les entitats.

Temporització

Gener: Aprovació del projecte
Febrer – març: Preparació tècnica de l’intercanvi
Abril – juny: Període d’inscripcions
Juliol: Realització de l’intercanvi
Agost – Setembre: Avaluació, conclusions i retorn de les trobades
Octubre – Novembre: Valoració del projecte i propostes per al
següent any

Recursos
Humans
Funcionals
Econòmics

Recursos humans per comarca:
Àrea de Joventut del Consell Comarcal de l’Alt Empordà: 3
tècnics de joventut amb carnet de director de lleure.
Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Noguera: 3
tècnics de joventut amb carnet de monitor de lleure.
Recursos infraestructurals:
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Alt Empordà
Oficina Jove l’Alt Empordà
Consell Comarcal de l’Alt Empordà
Ajuntament de Figueres
Ajuntament de Castelló d’Empúries
Espais de les entitats vinculades
Espais oberts on es realitzaran les activitats d’intercanvi
vinculades a la trobada
Albergs de la comarca
Altres espais que siguin necessaris per al desenvolupament
de l’activitat.
La Noguera
Oficina Jove de la Noguera
Consell Comarcal de la Noguera
Ajuntament de Balaguer
Espais diferents de les entitats vinculades
Espais oberts on es realitzaran les activitats d’intercanvi
vinculades a la trobada
Altres espais que siguin necessaris per al desenvolupament
de l’activitat.
Transport
Serà necessari comptar amb un servei d’autobús que traslladi als i
les joves d’una comarca a l’altra, i que duri els 5 dies de l’intercanvi.
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DGJ: 2.995€
Copagament per part dels i les joves: 1.000€
Consell Comarcal de la Noguera: 1.500€
Total: 5.495€

SALUT

Nom del projecte INTERPISCINES DE LA NOGUERA
Objectius

1. Oferir als joves un carnet que permeti l'accés a diferents piscines de
la comarca.
2. Presentar als joves una sèrie d'hàbits saludables durant els mesos
d'estiu: alimentació saludable, activitats esportives, conductes de risc...
3. Crear una pàgina a la xarxa on es faci difusió de les diferents
activitats organitzades a les piscines municipals participants.

Contingut

L'Interpiscines de la Noguera consisteix en un programa de l'àrea de
salut, que persegueix el poder conscienciar als joves sobre hàbits de
vida saludables durant els mesos d'estiu, a la vegada que podran fer
ús de les piscines municipals de pobles veïns.

Desenvolupamen El projecte es divideix en:
I. El carnet. El carnet, que es dissenya i s'imprimeix des de l'Oficina
de l'activitat

Jove s'oferirà als Ajuntaments que vulguin formar part del projecte, els
quals s'encarregaran del cobrament i repartiment d'aquests. El preu
serà el mateix per tots els municipis. Amb el carnet, els joves tindran
accés lliure a les piscines dels municipis que en formin part.
II. Les activitats. Els municipis que formin part del projecte es
comprometran a dur a terme diferents activitats relacionades amb la
salut: taller, xerrada... Des de l'Oficina Jove es duran a terme, també,
diverses activitats durant l'estiu.

Destinataris

Tots els joves de la comarca d’entre 12 i 35 anys.
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Participants

Tots aquells municipis de la comarca que prèviament s'interessin en
entrar al projecte.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:
ꞏ Maig – Juny: Elaboració del llistat de municipis participants i
repartiment dels carnets entre els municipis.
ꞏ Juny: Planificació de les diferents activitats previstes al municipi i
posada en marxa de la pàgina a les xarxes socials.
ꞏ Juny – Setembre: Implementació de les activitats de salut previstes.

Equipaments
necessaris

Els equipaments municipals necessaris per la realització del projecte
es redueixen a disposar de piscines al municipi.

Material

El material que faria falta serà els carnets, que facilitarem des de
l'Oficina Jove; i el possible material dels tallers o xerrades.

Personal

El personal necessari per dur a terme el projecte serà:
ꞏ Professional/s o voluntari/s del municipi disposat/s a oferir la
impartició dels tallers.
ꞏ Tècnic de Joventut, encarregat de la coordinació del projecte.
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Impartició i/o material del taller: 1000,00 €*
* En el cas que no pogués anar a càrrec de voluntaris del municipi.
Difusió del projecte (flyers i/o carnets) i activitat dinamitzadora: A
càrrec del Consell Comarcal.

PARTICIPACIÓ / ASSOCIACIONISME

Nom del projecte JoVa. Joves i Valors.
Objectius

Contingut

Desenvolupame
nt
de l'activitat

1. Fomentar la participació dels i les joves en el desenvolupament
social i cultural del municipi.
2. Oferir una oferta lúdicoeducativa als i les joves menors de 18 anys
durant el període de vacances d’estiu.
3. Oferir una contraprestació a les persones joves la qual reverteix en
activitats adreçades a ells mateixos.
4. Fomentar pràctiques i aprenentatges que ajudin a la gent jove a
conèixer i respectar el seu municipi.
Projecte consolidat que fa ja 10 anys que es duu a terme a la comarca
a,b la participació de més de 250 joves. Aquest projecte ofereix la
possibilitat als i les joves de la comarca de la Noguera de realitzar una
activitat de voluntariat durant l’estiu al servei del seu poble. Aquests/es
hi participen voluntàriament però se’ls demana compromís i
responsabilitat en les activitats que duran a terme. La idea d’anar-los
fent partícips en les activitats del seu municipi des de ben joves és una
oportunitat.
Escollir les tasques (Ajuntament /joves/TDIC) a realitzar pel jovent,
aquestes han de ser de 40 hores i s'han de dur a terme entre juliol i
agost.
Control per part de l'agutzil / monitor/a / regidor/a de les hores.
Són necessàries les inscripcions i autoritzacions paternes per tal de
poder anar a la sortida.
A finals del mes d’agost tot el jovent que ha participat fan una sortida
conjunta al parc temàtic de Port Aventura.
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Joves de 12 fins a 17 anys.

Destinataris
Participants

Tots aquells municipis de la comarca que prèviament s'interessin en
entrar al projecte.
Els mesos de juliol i agost.

Temporització
Equipament
necessari

-

Material

Anirà en funció de l’activitat que es decideixi fer al municipi.

Personal

ꞏ Agutzil /, monitor/a , regidor/a de joventut
ꞏ TDIC per dinamitzar l’activitat
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ꞏ Ajuntament: 28 € per jove +cost de personal + material de
l’activitat.
ꞏ Oficina Jove: 4.000 € (lloguer del transport al parc temàtic).

TREBALL

Nom del projecte NETWORKING
Objectius

1. Generar un punt de trobada anual entre joves i empresaris del
món rural.

2. Fomentar la relació entre joves i empresaris de la comarca i
enfortir les seves relacions interpersonals.

3. Crear un espai on els joves puguin conèixer les necessitats
laborals de la comarca.

Contingut

Aquest projecte té com a objectiu realitzar un punt de trobada entre
joves de la comarca i empresaris que busquen treballadors, ja sigui a
curt, mitjà o llarg termini.
La idea és promoure el coneixement entre empresaris i joves del territori
rural i fomentar-ne les relacions.
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Desenvolupamen El projecte s'estructura en diferents sessions presencials.
de l'activitat
El primer que farem serà una presentació del projecte i de les persones
participants. Una per a joves (com ser el candidat ideal) i una per a
empresaris (com saber seleccionar al candidat ideal).
Finalment es queda el dia del Networking es realitza una petita
presentació de cada una de les empreses participants i a posteriori es
realitza un speed meeting havent classificat prèviament als/les
candidats/es depenent del seu perfil. A posteriori es realitza un petit
aperitiu informal i finalment aquells/es candidats/es que han estat prou
hàbils per convèncer als empresaris durant les entrevistes curtes, tenen
l’opció de realitzar una entrevista d’aprofundiment per poder optar a
l’oferta de feina.

Destinataris

Joves i empresaris de la Noguera.

Participants

Joves i empresaris de la Noguera.

Temporització

Durant el primer trimestre de l’any es prepara la jornada que s’acaba
realitzant durant els mesos d’abril-maig (depenent de l’any).

Equipaments
necessaris

Els equipaments municipals necessaris per la realització del projecte
serien un espai per dur a terme la fase de formació. Una sala gran on
poder realitzar la presentació de les empreses i l’speed meeting i una
sèrie de despatxos on poder fer les entrevistes de profunditat.
El material que faria falta seria material didàctic per la fase de
formació, si s'escau, projector...

Material
Personal
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El personal necessari per dur a terme el projecte serà:
2 Tècnics juvenils
1 Tècnica de treball
3 Tècniques de promoció econòmica del Consorci GAL Noguera
Segrià Nord
Formació específica: 300€
Esmorzar/aperitiu: 300€

ENSENYAMENT

Nom del projecte Trobada de centres de la Noguera
Objectius

1.
Generar un espai de trobada anual per als alumnes de tots els
centres de secundària de la comarca.
2.
Aprofundir en les necessitats formatives i laborals de la nostra
comarca.
3.
Realitzar tasques d’assessorament i orientació a l’hora de triar
l’itinerari laboral
4.
Oferir informació sobre beques i ajuts per a estudis postobligatoris.
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Contingut

Aquesta trobada s’ha anat adaptant a les necessitats dels centres
educatius, va començar com una fira universitària, però, amb els anys,
el format ha anat canviant.
Actualment està estructurada en una sèrie de taules d’experiències
d’ex-alumnes, taules d’experiències de joves empresaris de la
comarca, xerrades sobre beques i ajuts, perfils professionals més
demandats a la comarca, tallers específics...

Desenvolupamen Ja jornada té la durada d’un dia. Es realitza el darrer dijous abans de
les vacances de Nadal.
de l'activitat
Tots els joves estudiants de la comarca.
Destinataris
Participants

Joves estudiants de la comarca i joves emprenedors de la comarca i
rodalies.

Temporització

Abril – maig: planificació del programa de la jornada
Juny: comunicació als centres formatius del dia de la jornada i proposta
de programa.
Setembre – octubre: Proposta definitiva de programa de la jornada
Desembre: Realització de la trobada.
Gener – febrer: Avaluació i valoracions.

Equipaments
necessaris

Teatre municipal de Balaguer, ja que és l’únic equipament municipal
que pugui acollir més de 200 persones.

Material

Ordinador portàtil, projector, micros, altaveus i taules.

Personal

Tècnica d’ensenyament de l’Oficina Jove
Tècnica referent d’ocupació juvenil
Coordinador comarcal de joventut
Joves estudiants que vulguin explicar-nos la seva experiència.
Joves empresaris que vulguin compartir la seva experiència.
Si es realitza un taller amb un professional extern: 300€.
En cas negatiu, no hi ha despesa.
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6.4.- AVALUACIÓ DE LES POLÍTIQUES LOCALS DE
JOVENTUT
1.- EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE CONSULTES DE L’OFICINA JOVE
(2014-2018)
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2.- CONSULTES A L’OFICINA JOVE 2018
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2017
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3.- EVOLUCIÓ DEL NOMBRE D’ACTIVITATS DEL PROGRAMA COMARCAL
D’ACTIVITATS FORMATIVES (2014-2018)
Al 2014 es van dur a terme 1 jornada formativa dins del projecte d’emprenedoria Arrenca
i 7 jornades formatives descentralitzades per la comarca. En total 8 actuacions.
Al 2015 es van dur a terme 2 cursos de lleure, 2 píndoles formatives de creació de
pàgines web amb wordpress i de programació de mòbils, 7 jornades descentralitzades,
7 conferències formatives i 6 tallers formatius. En total 24 actuacions.
Al 2016 es van organitzar 4 cursos formatius, 1 xerrada formativa, 6 jornades sobre
emprenedoria en centres educatius i 6 jornades de temàtiques diferents com
l’emprenedoria. En total 17 actuacions.
Al 2017 es van organitzar 4 cursos de formació, 11 jornades de formació, 4 xerrades
adreçades a pares en matèria de drogodependència, 3 xerrades formatives. En total 22
actuacions.
Al 2018 es van organitzar 4 cursos de formació, 9 xerrades descentralitzades de
diferents temàtiques i 6 jornades de formació en centres escolars de temàtica
empresarial. En total 19 actuacions.
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4.- EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PARTICIPANTS DEL PROGRAMA COMARCAL
D’ACTIVITATS FORMATIVES (2014-2018)

5.- EVOLUCIÓ DEL NOMBRE DE PERSONES JOVES PARTICIPANTS EN
TALLERS I XERRADES SOBRE PREVENCIÓ DEL CONSUM DE DROGUES (20142018)

187

6.- TRANSVERSALITAT DELS PROGRAMES I ACTUACIONS DESENVOLUPADES
PEL CONSELL COMARCAL
Les activitats i actuacions desenvolupades pel Consell i transversals amb l’Oficina Jove,
es centren bàsicament en dues línies. Per una banda es treballa coordinament amb el
SIAD per fer activitats i tallers en centres educatius, derivació d’usuaris, entre altres. I
també treballem transversalment amb el departament de serveis socials, fem
derivacions en l’àmbit de treball sobretot i organitzem actuacions conjuntes.

6.5.- DIAGNOSI DE LES SITUACIONS NO DESITJADES DE LES POLÍTIQUES DE
JOVENTUT (punt de vista del tècnic de joventut)
La conclusió a la que arribem desprès de diverses reunions amb joves de la comarca
de diferent edat i condició social és la que us exposem de manera breu:


Pel que fa a la DESORIENTACIÓ ACADÈMICA I LABORAL hem de dir que
aquesta no és tan important com anys enrere. Encara ens queda molt camí per
recórrer ja que costa una mica que els centres educatius demanin suport
orientatiu a altres entitats que no siguin del Departament d’Educació.
Tot i així, gràcies a la figura de l’orientador educatiu, i a la colꞏlaboració amb
altres entitats com les universitats, SOC i els tècnics de l’Oficina Jove, s’ha
reforçat molt la informació i orientació juvenil ja sigui des dels mateixos centres
o bé des de la mateixa oficina jove.
Tenim dues tècniques, una de treball i una d’educació que treballen
conjuntament amb entitats com el SOC i que gràcies a la Direcció General de
Joventut, disposen d’eines per acabar de complimentar les mancances que
puguin tenir els centres escolars degut al gran nombre d’alumnes que tenen.
Així, es fan projectes i actuacions tant als centres escolars com a espais
municipals de la comarca i a la mateixa Oficina Jove com xerrades a sobre
beques, tipus d’estudis i universitats, entrada al món laboral, emprenedoria,
habilitats comunicatives, etc per tal de donar una millor i més acurada informació
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al jove, al mateix temps que s’ofereix el servei d’orientació i atenció individual a
l’espai de l’oficina jove.


Pel que fa a la MOBILITAT INTRACOMARCAL, hem de dir que la mobilitat entre
la capital de la comarca, Balaguer i la capital de la província, Lleida és força bona
pel que al transport públic, encara que no tant de cara a les carreteres ja que
estan força transitades i una autovia no aniria malament.
Però el problema recau bàsicament en la mobilitat entre els pobles més petits de
la comarca i Balaguer i de retruc Lleida. Molts cops no hi ha ni transport públic.
Els pares han d’acompanyar els joves fins a Balaguer fins a tenir el carnet de
conduir i un vehicle, i siguem realistes, moltes famílies no poden cedir el seu
vehicle o comprar-ne un pel fill.
La complicitat del transport públic fa que molts d’aquests joves universitaris o
estudiants de graus de formació s’hagin de quedar en un pis compartit de lloguer
i les despeses familiars de vegades tampoc ho permeten. Per tant és una
temàtica complexa, molt important i amb unes mancances francament molt grans
per la nostra comarca, la més gran de Catalunya i una de les que té més
problemes de transport, tant per la xarxa viària com per les mancances de
transport públic.



Pel que fa a la PARTICIPACIÓ crec que la nostra comarca té els mateixos
problemes que la resta de comarques de Catalunya. Tot i que tenim moltes
associacions juvenils donades d’alta, actualment, 24 associacions actives, és
veritat que sempre ens participen els mateixos joves i que costa molt que
s’impliquin en diverses temàtiques que no són clarament d’oci o lleure.
Per sort, no a tots els municipis passa el mateix i també en tenim molts que són
clarament participatius. El que tenim clar, és que la participació és molt temporal,
segons l’època de l’any, participen més o menys. Durant l’estiu o en èpoques
vocacionals estan majoritàriament predisposats a participar en gairebé tot tipus
d’activitats.
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Durant la resta de l’any, depèn molt del tipus d’activitat. La participació a les
xarxes és molt elevada i important, en activitats, concursos o fins i tot en tallers,
xerrades o càpsules formatives. Avui en dia i més amb la pandèmia actual, és la
manera més ràpida d’arribar i potenciar la seva participació.


Pel que fa a la DIFICULTAT D’ACCÉS A L’HABITATGE tot i que no tenim dades
per contrastar, és veritat que en municipis petits aquesta dificultat s’incrementa.
La gent que té pisos de lloguer molts cops no té la necessitat de llogar-los o no
vol llogar-los a segons qui. La condició de ser jove no ajuda pas.
En un municipi més gran com Balaguer aquesta dificultat no existeix tant ja que
hi ha més oferta de lloguer i potser al pagar més impostos també més voluntat
per part del propietari de llogar-los. Una altra de les dificultats resideix en el preu
dels lloguers. El o la jove d’avui dia, tenen uns ingressos molt baixos o nuls.
Depenen molts cops de l’ajuda dels pares o fins i tot viuen a casa i la emancipació
és baixa i costosa.
Les condicions laborals no ajuden, ni els contractes temporals ni els sous baixos
que es paguen. Si sumem que els preus de lloguer no paren de pujar, el lloguer
passa a ser una utopia que un jove veu llunyana, difícil i desesperant. Ells pensen
que s’hauria de regular de manera formal i seriosa per poder accedir dignament
a tenir un habitatge propi i poder-se emancipar.



Pel que fa l’ACCENTUACIÓ DE LES DESIGUALTATS ECONÒMIQUES
ENTRE LES PERSONES JOVES, més o menys ja us ho he comentat
anteriorment. Els contractes temporals, les condicions laborals i els sous baixos
fa que la població jove sigui molt vulnerable i no pugui emancipar-se ni tenir una
independència fora del seu nucli familiar. L’accés a la universitat és car. L’atur
està afectant a moltes famílies.
Molts joves no poden cursar els estudis que ells volen perquè això implica unes
despeses que les seves famílies no poden assumir. Si tens un bon “coixí”
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econòmic familiar pots estudiar el que vulguis. Si no tens aquest coixí, la situació
canvia.
Tot i que a Lleida capital l’oferta d’estudis amb els anys ha millorat i crescut molt,
encara té moltes mancances. Hi ha joves que per manca de recursos econòmics
no poden marxar a estudiar fora de la província, això fa que acabin estudiant
algun grau que no els acaba d’agradar i molts abandonen. El mateix passa amb
els graus de formació professional.
La comarca de la Noguera té molt poca oferta. Molts joves que volen cursar un
grau mig han de marxar cap a Lleida o Tàrrega i de vegades els pares no poden
pagar el transport o bé els hi fa port que el fill/a marxi tan aviat de casa.
Molts acaben cursant a la comarca uns estudis que no els motiva i que els costa
d’acabar. Tot això entre altres coses fa que les desigualtats econòmiques entre
els joves siguin cada cop més amples. Cada cop es desdibuixa més el terme
mig, per dir-ho d’alguna manera, la burgesia està desapareixent, cada cop les
mancances econòmiques són més grans i això genera desigualtats que en un
futur proper ens passarà factura com a societat si no hi fiquem remei.


Pel que fa a la VIOLÈNCIA MASCLISTA. A la comarca hem tingut durant el
aquest darrer any 67 atencions a dones de la comarca de diferents edats, entre
elles 6 noies i un noi d’entre 19 i 29 anys. No tenim més registres ni informació.



Pel que fa al CONSUM DE SUBSTÀNCIES I PRÀCTIQUES SEXUALS
PROBLEMÀTIQUES no tenim un registre de dades però segons les atencions
fetes dins de l’espai de salut de la nostra oficina, la tècnica ens comenta que els
joves prenen principalment cànnabis i alcohol de manera puntual i sobretot a l’oci
nocturn. El tabac també hi és present encara que els costa veure el tabac com
una droga. Segons enquestes anònimes i tallers que fem als centres escolars, el
que sí veiem és una diferència entres els joves que fan esport i els que no. La
major part dels joves que fan esport consumeixen alcohol però no fumen ni tabac
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ni cànnabis. I el seu consum comença majoritàriament més tard que entre els
joves que no fan esport de manera assídua.
Pel que fa a les DIFICULTATS D’ACCEPTACIÓ DE LA DIVERSITAT no tenim dades
concretes ja que aquestes només ens les pot facilitat el servei de Mossos d’Esquadra

6.6.- LA VISIÓ DELS I LES PROFESSIONALS DE JOVENTUT SOBRE LES
POLÍTIQUES DE JOVENTUT
Punts forts
Equipaments juvenils
Gràcies a la dinamització dels equipaments juvenils (LAPALLAVACARA), les actuacions
estan més pròximes a les persones joves i les polítiques poden estar més adaptades als
seus interessos (sempre i quan intervinguin en els espais de participació). Així mateix,
possibiliten que les persones joves no s’hagin de desplaçar per fer el primer
assessorament, i possibilita un bon acompanyament de les persones joves. En aquest
sentit, val la pena destacar les activitats de suport acadèmic amb les aules obertes
d’ajuda a l’estudi, ja que moltes vegades es tracta d’un suport que va més enllà d’un ajut
merament d’estudis.
- Hi ha un vincle molt fort amb les persones joves que participen en els espais juvenils,
els quals veuen aquests equipaments com un espai de referència. Tanmateix, les
persones joves que hi acudeixen només són una part del conjunt de joves dels
municipis. Això pot provocar que tendim a fer les actuacions només pensant amb les
necessitats d’aquetes persones joves, però cal tenir una mirada més amplia.
Professionalització i el treball en xarxa de les tècniques de joventut
- L’èxit dels equipament juvenils com a espai de referència i atenció a les persones joves
es deu, en gran part, a la professionalització de les tècniques de joventut. Aquestes
realitzen una molt bona feina d’acompanyament a les persones joves i omplen de
contingut els equipaments juvenils.
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- Per altra banda, també val la pena destacar el treball en xarxa que duen a terme la
tècniques de joventut –tant entre les mateixes tècniques com entre aquestes i els
ajuntaments–, la qual cosa contribueix a enriquir la seva feina.
Punts febles
La participació de les persones joves
- Hi ha espais de participació per les persones joves, però aquestes es fan,
majoritàriament, un ús passiu.
- Existeix un arrelament cultural de les persones joves amb els seus municipis, però no
sempre és així pel que fa amb el seu compromís amb els serveis.
1.- PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
Polítiques de joventut
- Les demandes dels polítics i les demandes de les persones joves moltes vegades són
contradictòries.
- Hi ha confusió sobre què significa fer política de joventut, ja que sovint es confon amb
simplement fer activitats de cultura i oci.
- Els pressupostos destinats a joventut són molt baixos (la majoria de municipis hi
destinen menys de l’1%). Per contra, les exigències existents són molt altes.
- Sovint no s’entén la figura del tècnic compartit, ja que se’ls exigeix molt més de les
hores que tenen assignades.
- En matèria d’ocupació, el primer assessorament es fa des del municipi i posteriorment
es deriva a Serveis Comarcals. Si Serveis Comarcals no fa un bon seguiment del jove,
és fàcil que es perdi pel camí. És molt important la coordinació entre tècnics en aquest
sentit.
- Habitatge és un problema invisible que no s’està abordant des de cap esfera.
Comunicació
- Hi ha problemes generals de comunicació amb les persones joves. S’estén l’ús del
WhatsApp per part de les tècniques de joventut, però això augmenta els malentesos. A
més, creix la pressió d’estar present a les xarxes socials i desenvolupar tasques de
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comunicació, però costa molt assumir aquesta càrrega de treball amb les hores de
dedicació assignades.
2.- PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES IDENTIFICATS PEL SERVEI COMARCAL DE
JOVENTUT
Polítiques Comarcals
Punts forts:
Servei de l’Oficina Jove
- L’equip tècnic està molt professionalitzat.
- Permet tenir una visió global de la realitzat juvenil del conjunt de la comarca.
- Existeix un bon treball en xarxa, tant entre tècniques locals com entre els professionals
del Servei Comarcal de diferents àmbits (educació, salut, etc.).
- Es disposa de molts recursos (ajuts, professionals, etc.).
- Bona optimització dels recursos mitjançant els projectes compartits.
- Bona qualitat dels projectes que realitza el Consell Comarcal.
- Capacitat de descentralització territorial.
- Capacitat de derivar joves cap a serveis d’altres municipis.
- Està oberta tots els dies laborables de l’any.
- Els recursos que ofereix s’adeqüen molt bé a les necessitats de les persones joves.
. - L’equip està cohesionat.
Punts febles
Cohesió territorial
- Hi ha problemes per part de les persones joves per participar en activitats que es
realitzen en altres municipis. Es percep un distanciament geogràfic entre les persones
joves de diferents municipis, que té molt a veure amb les deficiències del transport
públic.
És positiu descentralitzar, però després costa fer arribar les persones joves als
municipis.
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- Hi ha un excés de centralització dels serveis comarcals a Balaguer, i a les persones
joves dels pobles els costa molt accedir-hi. Cal més descentralització.
Polítiques de joventut
- Als espais de coordinació no tothom té visió comarcal, sinó que es mira molt pel propi
municipi.
- Existeix una escassa visualització de les activitats i dels resultats de les polítiques de
joventut. A més, els tècnics i tècniques de joventut tenen tanta sobrecarrega de feina en
el seu dia a dia que no tenen temps per dedicar a la seva visualització.
- Falta que les persones joves coneguin en major mesura els Serveis Comarcals. No els
coneixen fins que ho necessiten.
3.- PUNTS FORTS I PUNTS FEBLES IDENTIFICATS PELS TÈCNICS I TÈCNIQUES
MUNICIPALS DE JOVENTUT
Punts forts
Polítiques i serveis de joventut
- La transversalitat en les accions de joventut (educació, salut, etc.) des del Consell
Comarcal.
- La xarxa d’equipaments és extensa i desenvolupa molt bona feina.
- El Punt de Salut, que també inclou el punt d’igualtat, es percep com a molt positiu, tot
i que falta generalitzar-lo a tota la comarca. A més, es proposa incorporar-hi un Punt Lila
per fomentar la igualtat de gènere i la no discriminació.
Punts febles
Polítiques i serveis de joventut
- El servei d’assessoria a la mobilitat internacional també es percep com a feble.
Promocionar-ho més enllà de les xerrades, per exemple, mitjançant ajuts econòmics a
les persones joves. - Es requereix augmentar el nombre d’ajuts i subvencions per les
persones joves (per exemple, per realitzar formacions).
- Hi ha una manca de visibilitat de les polítiques de joventut. No hi ha suport polític en
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matèria de joventut. Cal més implicació política, ja que només hi ha participació dels i
les tècniques de joventut.
- Existeix una limitació pressupostaria, tant en l’àmbit local com en el comarcal.
Mobilitat amb transport públic
- Es requereix d’una línia de transport comarcal que connecti els diferents municipis. Es
considera que s’ha de fer pressió conjunta, ja que és un tema que va més enllà de
joventut. Les línies de transport estan pensades per la gent gran, però no per les
persones joves.
Participació
- En l’àmbit local, cal treballar més colze a colze amb les entitats juvenils i fomentar
l’associacionisme i la participació de les persones joves. Hi ha una falta de relleu
generacional.
Es detecta una manca de iniciativa per part de les persones joves d’alguns municipis
per impulsar actes de forma activa (concerts, esdeveniments esportius, etc.).
Comunicació
- Es requereix tenir major presència a les xarxes socials, tant des de l’àmbit comarcal
com des de l’àmbit local.

4.- VALORACIÓ DELS ÀMBITS PRIORITARIS EN LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT.
Polítiques Locals d’Emancipació juvenil des del punt de vista del personal del Servei de
Joventut del Consell Comarcal, l’àmbit d’emancipació juvenil que s’ha de prioritzar en
major mesura des de les polítiques locals de joventut és el de l’ocupació (3 punts), seguit
de la formació (2,7 punts). En tercer i quart lloc resten habitatge i salut, amb 2,2 punts
en ambdós casos.

Àmbits d’emancipació juvenil prioritaris en les polítiques locals, segons el Servei de
Joventut.
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En canvi, des del punt de vista dels i les tècniques municipals de joventut, l’àmbit
d’emancipació juvenil que s’ha de prioritzar és la formació (3 punts), seguit de la salut
(2,7 punts) i l’ocupació (2,5 punts). En últim lloc es situa l’habitatge, amb 1,8 punts.
Àmbits d’emancipació juvenil prioritaris en les polítiques locals, segons els i les
tècniques municipals

197

Participació pel que fa als àmbits de participació que s’haurien de prioritzar en el futur,
des dels Serveis Comarcals s’opta clarament per la participació i l’associacionisme (2,8
punts), seguit per l’oci i la cultura (1,7 punts) i la cohesió social (1,5 punts).
Àmbits de participació prioritaris en les polítiques locals, segons el Servei de Joventut

Per la seva banda, les tècniques municipals de joventut també consideren que s’hauria
de prioritzar en primer lloc la participació i l’associacionisme (3 punts). En canvi, situen
la cohesió social en segon lloc (1,8 punts) i l’oci i la cultura en tercer lloc (1,5 punts).
Àmbits de participació prioritaris en les polítiques locals, segons els i les tècniques
municipals
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Polítiques Comarcals
Emancipació juvenil. En relació a les polítiques comarcals, des del Servei de Joventut
consideren que els àmbits d’emancipació juvenil que s’han de prioritzar en major mesura
són l’ocupació (3 punts), seguit de la formació (2,7 punts), la salut (2,2 punts) i l’habitatge
(2 punts).
Àmbits d’emancipació juvenil prioritaris en les polítiques comarcals, segons el Servei de
Joventut

Per la seva banda, els tècnics i les tècniques municipals de joventut consideren que s’ha
de prioritzar l’atenció en la formació (3,3 punts), seguit de l’ocupació (2,7 punts), i
l’habitatge i la salut (2,2 punts en ambdós casos).

Àmbits d’emancipació juvenil prioritaris en les polítiques comarcals, segons els i les
tècniques municipals

199

Participació
Els àmbits prioritaris en les polítiques comarcals de joventut, segons el Servei de
Joventut, són les referents a oci i cultura i cohesió social, amb 2,2 punts en els dos
casos. En últim lloc es situa l’àmbit de participació i associacionisme, amb 1,7 punts.
Àmbits de participació prioritaris en les polítiques comarcals, segons el Servei de
Joventut

En canvi, pel tècnics i les tècniques municipals de joventut, l’àmbit prioritari de les
polítiques comarcals de joventut hauria de ser la participació i l’associacionisme (2,7
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punts). En segon i tercer lloc han situar cultura i oci i cohesió social, amb 1,7 punts en
els dos casos.
Àmbits de participació prioritaris en les polítiques comarcals, segons els i les tècniques
municipals
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7.CONCLUSIONS
7.1.LA REALITAT JUVENIL A LA NOGUERA
La finalitat de la diagnosi és conèixer a quines necessitats dels municipis de la comarca
i de les persones joves d’aquesta cal donar resposta amb la intervenció del Consell
Comarcal en matèria de joventut.
En aquesta part inicial de construcció del Pla els i les responsables de joventut del
Consell Comarcal de la Noguera van posar de manifest els següents objectius prioritaris:
o

Analitzar la situació i necessitats de la joventut (població de 16 a 29 anys)

o

Avaluar les polítiques que es desenvolupen als municipis de la comarca

o

Identificar els recursos humans, econòmics i infraestructurals de que disposen

els municipis per tirar endavant les polítiques de joventut
o

Detectar les diferències entre els municipis de la comarca amb més població

respecte els que tenen menys població.

7.2.LES POLÍTIQUES COMARCALS DE JOVENTUT
Un cop recollida la síntesi de la diagnosi que s’exposa a continuació, es va iniciar una
fase participativa de priorització (orientacions i conclusions) de les propostes, amb la
implicació dels màxims d’agents responsables de la gestió de les polítiques de joventut.
 En primera instància, s’ofereix una avaluació general sobre les debilitats,
amenaces, fortaleses i oportunitats que presenta la comarca de la Noguera a
l’hora de poder implementar noves polítiques en matèria de joventut.
 En segona instància, es plantegen les síntesis de les temàtiques que afecten a
la joventut de la comarca, analitzant els principals problemes i/o necessitats que
com a joves pateixen de manera colꞏlectiva arreu de la comarca.
Per finalitzar aquesta síntesi de la diagnosi, es presenta l’anàlisi de les polítiques de
joventut que es realitzen a la comarca de la Noguera des de tres vessants: 1) Consell
Comarcal, 2) equips de professionals de joventut, 3) consistoris locals.
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7.2.1. Avaluació general
L'anàlisi DAFO és un mètode que serveix per avaluar les Debilitats, Amenaces,
Fortaleses i Oportunitats d'un projecte.
Aquest apartat, ens servirà per realitzar una avaluació general de la situació de la
joventut de la comarca i de les polítiques que es desenvolupen. Aquest pas serà útil per
poder dissenyar i implementar amb èxit les noves polítiques de joventut, tenint en
compte aquells factors interns i externs que poden ser favorables i desfavorables per
assolir els objectius que es puguin marcar.
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7.3. LES POLÍTIQUES LOCALS DE JOVENTUT
En el present apartat introduïm la síntesi de la diagnosi pel que fa a l’eix central de les
polítiques de joventut: Els i les joves de la comarca de la Noguera.

Per a identificar les problemàtiques es van utilitzar les següents eines metodològiques
de recollida de dades:
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7.3.1.EDUCACIÓ
 Nivell educatiu de la població jove de la Noguera superior a la mitjana de
Catalunya
 Fracàs escolar inferior a la mitjana
catalana
 Centres educatius i oferta formativa,
concentrada a pocs municipis
 Poca oferta de Graus Mitjans i
Graus Superiors
 Part de les persones joves s’han de desplaçar per estudiar
 Necessitat de millorar l’acompanyament i l’assessorament en matèria educativa
 Promoure nous cursos formatius per millorar les oportunitats i per retenir la
població jove a la comarca

7.3.2.OCUPACIÓ
 L’atur juvenil a la comarca de la Noguera representa el 13,4% del total d’atur
registrat a la comarca.
 L’atur entre els joves de 20 a 30 anys ha recuperat les xifres anteriors a la crisi.
 L’atur entre els menors de 20 anys s’ha estancat durant els anys de crisi, sense
arribar a recuperar les xifres anteriors a la crisi i és majoritàriament masculí. A
partir dels 20 anys les dones són majoria entre les registrades que busquen feina
a la comarca.
 Dificultats per trobar les primeres feines i aconseguir experiència professional.
 Falta de dinàmica colꞏlaborativa entre institucions locals i teixit empresarial, ja
sigui per arribar a acords a nivell de pràctiques com en planificar formació
específica de talen entre la formada.
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 Es detecta fuga població més formada.
 Part dels joves s’han de desplaçar per temes del mercat de treball.
 Sensació d’abandonament en les polítiques de treball de la Generalitat
 Millorar la colꞏlaboració entre les àrees de joventut i les de promoció laboral
 Tenir en compte les diferents necessitats pel gruix de població jove respecte els
més necessitats.
 Acompanyar els cursos formatius amb programes d’inserció laboral
 Polítiques que facilitin la transició escola-treball
 Cal treballar l’autonomia dels joves a l’hora de poder buscar feina
 Apostar per Clubs de la feina i línies de micro-crèdit per a joves emprenedors.
7.3.4. HABITATGE
 Preus de lloguer més baixos que la mitjana de Catalunya i la mitjana de la
demarcació de Lleida.
 Diferències elevades entre el preu del lloguer de la capital
i la resta de municipis de la comarca.
 Poca població jove ha aconseguit emancipar-se de la llar
familiar: resignació jove i emancipació cada cop a edat més
tardana .
 Els joves no tenen la percepció que les administracions locals els puguin ajudar
a solucionar problemes relacionats amb l’habitatge.
 Desconeixement dels recursos que disposen els joves en matèria d’habitatge
 Dicotomia entre joves de municipis petits que es desplacen a viure a municipis
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grans per motius laborals, i persones joves de municipis grans que van a viure a
municipis petits per motius de qualitat de vida
 Els municipis tenen constància d’habitatges buits que no es posen en el mercat
de lloguer, i que en molts casos es degraden
 No es té la xifra exacta del número d’habitatges buits a la comarca
 Existència de noves realitats habitacionals, com l’obligació de compartir pis per
impossibilitat de poder disposar d’un habitatge propi
 Millorar les polítiques de lloguer jove
 Promocionar les polítiques de retorn per a joves dels municipis que van anar a
treballar o estudiar fora del municipi però volen tornar a formar famílies al seu
lloc d’origen
7.3.5.SALUT
 Consum de tabac i alcohol, completament normalitzat lligats a l’oci
 Accés a informació sobre salut o educació sexual a través d'Internet
 Àmplia experiència en cursos i tallers orientatius en temàtiques de salut i efectes
del consum de drogues
 Es considera que a nivell comarcal, es porta treballant des de fa anys en
campanyes de prevenció i la valoració és positiva.

 Cal evitar un possible relaxament o funcionament inèrcia en revisió matèria de
salut .Cal una revisió d’algunes polítiques.
 En alguns entorns de gent jove, normalització del consum de drogues, com el
cànnabis .
 Desconeixement per part dels joves d'on poder-se informar físicament dels
temes relacionats amb la salut.
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 Recursos centrats en la prevenció de riscos, cal potenciar també els recursos en
la intervenció
 Els tècnics de joventut també acaben assumint tasques de detecció dels
problemes de salut
 Cal millorar la coordinació amb els tècnics de salut
 Dificultat per contactar amb públic major d’edat: cal buscar punts de contacte
amb els joves fora dels instituts.
7.3.6.PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ
 Participació dels joves inclosa en la gran majoria de Plans Locals de Joventut
 Cal incloure les entitats i els colꞏlectius no inscrits formalment com a interlocutors
entre joves i administració
 Cal entendre la fluctuació de la participació
dels joves com a característica del colꞏlectiu de
joves.
 Cal repensar la funció dels consells de joves com a eina formal de comunicació
i decisió entre administració i joves.
 Falta d’organismes institucionalitzats de participació que els permeti decidir
temes que afectin els joves.
 Cal dotar de competències i recursos els consells de joves
 Cal potenciar el treball per projectes també amb els joves
 Cal aprofitar la bona relació entre les àrees de joventut com a punt d’entrada de
l’administració amb els joves.
 Revisar l’ús de xarxes socials i altres eines com a manera per comunicar-se amb
els joves.
 Potenciar el voluntariat com a mecanisme de participació.
 Possible coordinació entre diferents municipis a nivell comarcal en matèria de
voluntariat.
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7.3.7.CULTURA I OCI
 Teixit associatiu important per facilitar la vinculació dels joves amb altres
colꞏlectius de gent.
 Diferenciació entre municipis amb ampli teixit associatiu, d’aquells municipis més
residencials, on la gent fa més vida diària fora del terme municipal i l’activitat
cultural és més feble.
 Activitats culturals compartides a nivell comarcal, bon mecanisme perquè la
població jove de diferents municipis es relacioni.
 Municipis grans amb activitat cultural elevada, les queixes dels joves van
relacionades amb les condicions d’accés a la cultura, ja sigui pel cost o per les
dificultats per poder utilitzar els equipaments.
 Municipis petits amb poques activitats culturals, les crítiques es centren en la
necessitat de desplaçar-se.

7.3.8.COHESIÓ SOCIAL
 Baix sentiment de pertinença en aquells pobles on els joves realitzen les seves
activitats diàries a altres municipis.
 Es detecten rivalitats locals en funció dels centres educatius d’estudi.
 Importància del treball iniciat en perspectiva de gènere.
 Diferenciació entre colꞏlectius de jove en funció dels recursos econòmics.
 Estudiar els casos de falta de recursos a l’hora de realitzar segons quines
activitats integradores, com l’esport.
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 Tenir en compte la

desigualtat

de

gènere observada a l’hora

de

planificar activitats.
 Treballar l’incivisme i fomentar el respecte cap als béns comuns.
CONCLUSIONS I ORIENTACIONS PEL DISSENY
El disseny del document de Pla Comarcal de joventut seguirà l’esquema que espresenta
a continuació.
A través de les conclusions es vol estructurar la reflexió al voltant de lesproblemàtiques
detectades en la fase inicial de diagnosi.
Cal, en la mesura que ens sigui possible, donar resposta al llarg del documentque ens
ocupa a les causes que originen les problemàtiques i/o necessitats detectades.

En les orientacions finals que figuren en aquest document i, que ens han permès donar
cos a l’apartat de disseny del PCJ s’ha tingut en compte també qui ha d’assumir el
lideratge de cadascuna d’elles.
Un exemple d’això pot ser l’àmbit de mobilitat intermunicipal a la comarca. Aquest,
malgrat figurar com a una de les orientacions d’intervenció prioritàries i que afecta a
diversos eixos (educació, treball, etc.) està clar que el lideratge no ha de ser assumit
des del Servei de joventut ni per àmbit competencial ni per recursos possibles.
Les orientacions que s’acabaran desplegant com a programes seran aquelles que en
alguns dels seus programes el lideratge sigui assumit des de l’àrea de joventut; tot i que
en aquestes també s’inclouran aquelles que siguin d’àmbit comarcal independentment
de quina institució les lideri i, independentment desi el servei comarcal de joventut del
Consell Comarcal s’hi vincula o no.També cal fer esment que, desplegarem aquelles
línies d’intervenció que hagin estat prioritzades de nivell alt.
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7.4.PRIORITZACIÓ
Sobre la joventut
Seguint l’apartat de síntesi dels diversos camps analitzats en la diagnosi ens hapermès
la possibilitat de ser tractats com a línies d’intervenció.
Tot seguit veurem possibles línies d’intervenció en l’apartat d’Educació:
PRIORITZ
ACIÓ
CONSENS
UADA

LÍNIA D’INTERVENCIÓ
-EDUCACIÓ/ FORMACIÓ-

LIDERATGE
JOVENTUT

POLÍTICO- TÈCNICA

Part de les persones jovess’han de desplaçar per
estudiar

Necessitat de millorar
l’acompanyament
l’assessorament en matèriaeducativa

i

Promoure nous cursos formatius per millorar les
oportunitats i per retenir la població jove a la
comarca

Alta

NO

Alta

SI

Mitjana

NO

l’apartat d’Ocupació
Possibles línies d’intervenció:

LÍNIA D’INTERVENCIÓ

PRIORITZACIÓ
CONSENSUADA

-TREBALL-

POLÍTICO- TÈCNICA

Part dels joves s’han de desplaçar per temes del
mercat de treball
Millorar la colꞏlaboració entre les àreesde joventut i les
de promoció laboral
Falta de dinàmica colꞏlaborativa entre institucions
locals i teixit empresarial, ja sigui per arribar a acords
a nivell de pràctiques com en planificar formació
específica

Tenir en compte les diferents necessitats pel gruix de
població joverespecte els més necessitats

Acompanyar els cursos formatius amb programes
d’inserció laboral
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LIDERATGE
JOVENTUT

Mitjana

NO

Alta

SI

Mitjana

NO

Alta

SI

Alta

NO

Polítiques que facilitin la transicióescola-treball
Cal treballar l’autonomia dels joves al’hora de poder
buscar feina
Apostar per Clubs de la feina i línies demicro-crèdit per
a joves emprenedors
Dificultats per a trobar les primeres feines i
aconseguir experiència professional

Mitjana

SI

Alta

SI

Alta

NO

Alta

SI

En l’apartat de d’Habitatge
Possibles línies d’intervenció:
PRIORITZACIÓ
CONSENSUADA

LÍNIA D’INTERVENCIÓ
-HABITATGE-

LIDERATGE
JOVENTUT

POLÍTICO- TÈCNICA

Els municipis tenen constància d’habitatges buits que
no es posen en el mercat de lloguer, i que en molts
casos es degraden. No es té la
xifra exacta del número d’habitatges buits a lacomarca
Existència de noves realitats habitacionals, com
l’obligació de compartir pis per impossibilitat de poder
disposar d’un habitatge propi

Alta

NO

Mitjana

NO

Alta

NO

Alta

NO

Millorar les polítiques de lloguer jove
Promocionar les polítiques de retorn per a joves
dels municipis que van anar a treballar o estudiar fora
del municipi però volen tornar a formar famílies al seu
lloc d’origen

En l’apartat de Salut
Possibles línies d’intervenció:
PRIORITZAC
IÓ
CONSENSU
ADA

LÍNIA D’INTERVENCIÓ
-SALUT-

Desconeixement per part dels joves d'on poder-se
informar físicament dels temes relacionats amb la salut

Recursos centrats en la prevenció de riscos, cal
potenciar també els recursos en la intervenció
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LIDERATGE
JOVENTUT

POLÍTICOTÈCNICA
Alta

SI

Alta

NO

Cal millorar la coordinació amb elstècnics de salut
Dificultat per contactar amb públicmajor d’edat: cal
buscar punts de contacte amb els joves fora dels
instituts.

Cal evitar un possible relaxament o funcionament per
inèrcia en matèriade salut. Cal una revisió d’algunes
polítiques

Alta

SI

Alta

SI

Alta

SI

En l’apartat de Participació i comunicació
Possibles línies d’intervenció:

PRIORITZACIÓ
CONSENSUADA
POLÍTICO- TÈCNICA

LÍNIA D’INTERVENCIÓ
-PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ -

Cal incloure les entitats i els colꞏlectius no inscrits
formalment com a interlocutors entre joves i
administració

Cal repensar la funció dels consells de joves com a
eina formal de comunicació i decisió entre
administració i joves

Falta d’organismes institucionalitzats de participació
que els permeti decidir temes que afectin els joves

LIDERATGE
JOVENTUT

Alta

SI

Mitjana

SI

Alta

SI

Mitjana

SI

Mitjana

SI

Alta

SI

Alta

SI

Alta

SI

Possible coordinació entre diferents
municipis a nivell comarcal en matèriade
voluntariat
Cal potenciar el treball per projectes
també amb els joves
Cal aprofitar la bona relació entre les àrees de
joventut com
a punt d’entrada de
l’administració amb els joves
Revisar l’ús de xarxes socials i altres eines
com a manera per comunicar-se
amb els joves
“Potenciar” el voluntariat com a
mecanisme de participació
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En l’apartat de Cultura i oci
Possibles línies d’intervenció:
PRIORITZACIÓ
CONSENSUADA
POLÍTICOTÈCNICA

LÍNIA D’INTERVENCIÓ
-CULTURA I OCI -

LIDERATGE
JOVENTUT

Mitjana

SI

Mitjana

SI

Mitjana

NO

Teixit associatiu important per facilitar la vinculació
dels joves amb altres colꞏlectiusde gent
Activitats culturals compartides a nivellcomarcal,
bon mecanisme perquè la població jove de
diferents municipis esrelacioni
Municipis grans amb activitat cultural elevada, les
queixes dels joves van relacionades amb les
condicions d’accés a la cultura, ja sigui pel cost o per
les dificultats per poder utilitzar els equipaments.

En l’apartat de Cohesió social
Possibles línies d’intervenció:

LÍNIA D’INTERVENCIÓ
-COHESIÓ SOCIAL Importància del treball iniciaten perspectiva de gènere

PRIORITZACIÓ
CONSENSUADA
POLÍTICOTÈCNICA
Alta

LIDERATGE
JOVENTUT
SI

Estudiar els casos de falta de recursos a l’hora de
realitzar segons quines activitats integradores, com
l’esport

Alta

NO

Tenir en compte la desigualtat de gènere
observada a l’hora deplanificar activitats

Alta

SI

Mitjana

SI

Treballar l’incivisme i fomentar el respecte cap alsbéns
comuns

Sobre les polítiques de joventut
Incloem aquells aspectes que afecten a les polítiques de joventut tant lescomarcals com
les municipals.
En l’apartat del Consell Comarcal de la Noguera
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Possibles línies d’intervenció:

LÍNIA D'INTERVENCIÓ -CONSELL COMARCAL DE LANOGUERA

PRIORITZACIÓ
CONSENSUADA
POLÍTICOTÈCNICA
Alta

Millorar el treball en xarxa entre l’àrea de joventut i altres

Alta

àrees del mateix Consell comarcal
Falta de dades i informació específica del jovent en alguns

Alta

àmbits que ajudin a prendre decisions estratègiques
Necessitat de revisió i actualització d’algunes polítiquespensades per a
un altre context
Necessitat de normalització de la relació de l'Oficina Jove de
la Noguera, l’Ajuntament de Balaguer, la Generalitat i el Consell
Comarcal

Alta

Alta

Estudiar la creació d’una marca compartida de les polítiquesde joventut de la
Noguera

Mitjana

Oferir material que puguin utilitzar les àrees de joventut dels diferents
ajuntaments

Alta

Promocionar la formació continua als polítics de joventut de lacomarca

Mitjana

Posar a disposició dels tècnics d’aquelles eines i mecanismesque millorin la
relació entre administració i joves

Alta

Estendre en altres àrees del Consell Comarcal la bona relacióentre l’àrea de
joventut i ajuntaments de la comarca

Alta

Millorar el coneixement de les polítiques de joventut iniciades pel Consell
Comarcal als regidors/regidores de la comarca

Alta

Aprofundir en les polítiques de tècnics i recursos compartitsentre diferents
ajuntaments petits Alta

Alta

Apostar per la mancomunió de serveis entre ajuntaments

Alta

Ampliar i formalitzar les eines de planificació estratègicacomarcal

Alta
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En l’apartat de L’Equip tècnic de joventut
Possibles línies d’intervenció:
LÍNIA D'INTERVENCIÓ -CONSELL COMARCALDE LA NOGUERA

PRIORITZACIÓ
CONSENSUAD
A
POLÍTICOTÈCNICA

Cal buscar mecanismes de coordinació onlineentre professionals
Alta
Treballar per projectes

Alta

Desajust entre les prioritats del personal tècnici del personal polític

Mitjana

Falta de recursos humans per a fer front d’una manera correcta a les
polítiques de joventut

Alta

Falta de posada en valor de les polítiques de joventut en els mateixos
ajuntaments

Alta

Municipis sense tècnics de joventut, falta de referents per als joves i
impossibilitat de podertenir personal professional de contacte

Alta

En l’apartat d’ Ajuntaments
Possibles línies d’intervenció:
PRIORITZACI
Ó
CONSENSUA
DA POLÍTICOTÈCNICA

LÍNIA D'INTERVENCIÓ AJUNTAMENT

Confiança política i certa dependència delsequips tècnics en temes de
joventut

Alta

Problemàtica en aquells municipis petits sensetècnic compartit de joventut

Alta

Falten espais oficials de coordinació entre els responsables polítics de
joventut

Alta

Demanda de més formació per a càrrecs electes en matèria de
joventut

Alta

Les polítiques mancomunades també han d’anar acompanyades de
recursos per poder-les fer efectives

Alta

Ampliar la coordinació existent a joventut en altres temàtiques que també
afecten a joventut

Alta

Necessitat de recuperar més dinamitzadors/esde carrer
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Alta

Les línies estratègiques
En aquest apartat inclourem aquelles gran línies o aspectes que fonamentaran les
nostres accions i actuacions durant aquest any venidor.

Missió, visió i valors
El Servei comarcal de joventut té dues missions principals:
Per una banda té la funció d’acompanyar i oferir recursos d’utilitat per als ajuntaments
de la comarca de la Noguera en matèria de polítiques de joventut, donant resposta a les
necessitats d’aquests i, sempre tenint en compte les seves idiosincràsies.
Així doncs el Servei Comarcal de joventut té la finalitat de vehicular les polítiques de
joventut de la comarca de la Noguera per tal de garantir que aquestes s’executen en
cadascun dels municipis de la comarca independentment de la seva estructura i realitat
Per altra banda té la funció d’acompanyar a les persones joves de la comarcaal llarg
de la seva etapa vital, en aquells aspectes que l’àmbit municipal no pot donar resposta,
per tal de garantir que puguin construir, en igualtat de condicions, el seu projecte de vida
tant individual com colꞏlectiu.
Visió
El Servei Comarcal de Joventut

vol esdevenir un referent per a

tots els

municipis i alhora per a totes les persones joves de la comarca mitjançantuna
xarxa de polítiques públiques que complementi i interconnecti els municipis, tenint en
compte també el paper de l’Oficina Jove de la Noguera i garantint un paper actiu dels
municipis, establint un full de ruta, en l’àmbit de joventut que permeti la igualtat
d’oportunitats per a tots i totes les joves de la comarca.
Valors
El conjunt de principis compartits que regeixen la nostra organització són:

-

La transversalitat i cooperació tant dins la pròpia estructura com en

estructures alienes; la transversalitat ens permet una mirada global sobre les polítiques
de joventut.
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-

Equitat com a garant de la igualtat d’oportunitats entre municipis i entre les

persones joves de la comarca.

-

Qualitat en les polítiques que s’impulsen les quals entre altres són polítiques

de proximitat que garanteixen el treball en escala.

-

Transformació tant de les polítiques de joventut com de la realitat juvenil

impulsant processos de millora constant i tenint sempre presents el treball en elmarc de
la interseccionalitat .
Transparència com a element d’obertura i de confiança tant de la resta de municipis
com a la població en gen

Eixos estratègics del PCJ
Els eixos estratègics bàsics del PCJ, tenint en compte les conclusions i orientacions
extretes de la diagnosi així com la missió, la visió i els valors del Servei Comarcal de
Joventut, seran dos:

EIX 1 – SOBRE LA JOVENTUT
Dins l’eix 1 incloem els àmbits que afecten, de forma directa a l’emancipació de la
població jove de la comarca de la Noguera, i que estan inclosos com a tals dins del
PNJCAT i, que es lideren o co-lideren des del Servei Comarcal de Joventut.
Tal i com es pot veure en la gràfica treballarem l’àmbit anomenat en el PNJAC de
Cohesió social com a eix transversal de tot el pla.

En el Pla relacionem cohesió social amb interseccionalitat ja que tal i com es recull en
diversos documents, entenem que: “la posició de les persones és el resultat del
creuament dels diferents eixos de desigualtat. De fet, la intersecció de diferents eixos
genera noves situacions de discriminació i desigualtat que van més enllà de la simple
suma d’aquests. Per això, és necessari atendre aquesta complexitat a l’hora de
desenvolupar polítiques més inclusives”.
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Així doncs l’àmbit de desigualtat tindrà un pes específic dins la resta d’àmbits: educació,
treball, salut i participació; els quals seran tractats com a àmbits específics amb
programes i projectes de desenvolupament d’aquests.
Aquests són:
Àmbit
Interseccionalitat (cohesió social)

Àmbit
Educació/formació
Àmbit
Ocupació
Àmbit
Salut
Àmbit
Participació

Pel què fa als àmbits de cultura/oci i el d’habitatge no els inclourem com a programes
directes i específics de joventut; per tant no elaborarem fitxes explicatives d’aquests; ja
que són àmbits que o bé en tot el seu conjunt han estat valorats com de priorització
mitjana (el cas de cultura) o bé que s’escapen a les competències i possibilitats
pressupostàries de l’àrea de joventut (cas d’habitatge).
Malgrat això, en la graella general de programes i projectes, i per tal de visualitzar allò
que es duu a terme a la comarca, inclourem aquelles accions/serveis que es treballen
per part de diversos agents.
Cal dir també que en aquests dos àmbits esmentats des de les àrees de joventut ens hi
vinculem en el moment de donar a conèixer les iniciatives existents en el moment
d’acostar els usuaris als projectes o serveis.
Un altre dels àmbits que figura a la diagnosi i a la seva priorització és el de la mobilitat
comarcal. Aquest, com el cas de l’habitatge, s’escapa a la intervenció de l’àmbit de
joventut i, el seu abordatge s’hauria de dur a terme des d’una vessant interinstitucional.
Tal i com vam recollir en l’apartat de la diagnosi hi ha dues reclamacions i /o necessitats
detectades per part de la població jove:
 Adaptar els horaris del transport regular dels municipis de la comarca fins a la
capital Balaguer als horaris escolars
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 Disposar de serveis de transport nocturn des de Balaguer a municipis de la
Noguera en dates assenyalades de Festes populars o bé línies circulars que
permetin l’acostament de joves de diversos municipis a Festes.
EIX 2 – SOBRE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT
Dins d’aquest eix incloem vers als Ajuntaments un únic àmbit que dona sentit a la nostra
acció:
Àmbit

Suport a les polítiques municipals de joventut

Pel què fa al a les polítiques de joventut dins del Consell Comarcal treballaremsota el
següent àmbit:
Àmbit

Impuls de les polítiques de joventut

Objectius estratègics
Els objectius estratègics que ens plantegem per tal de treballar al llargd’aquests propers
anys són:

EIX1: Sobre la Joventut

Àmbit

Necessitat

Objectiu Estratègic

Educació/Formació

Necessitat
de
millorar
l’acompanyament i l’assessorament en
matèria
educativa

Fomentar
l’orientació
acadèmico- formativa de la
població juvenil de la
comarca de la Noguera

Àmbit

Necessitat

Objectiu Estratègic

Colꞏlaboració entre les àrees de joventut i les de
promoció laboral
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Impulsar
una
xarxa
comarcal defoment de la

inserció juvenil

Ocupació

Tenir en compte les diferents necessitats pel
gruix de població jove respecte els més
necessitats

Polítiques que facilitin la

Afavorir la millora laboral de
la població juvenil de la
comarca de la Noguera
amb especial mirada per la
població amb més dificultats
Impulsar
una
xarxa
comarcal defoment de la
inserció juvenil

transició escola-treball

Fomentar
la
capacitació
formativo/ocupacional
de
la
població jove de la comarca de la
Noguera per tal de contribuir a
una millor autonomia
a l’hora de cercar (amb
espacial mirada)
les
primeres feines

Cal treballar l’autonomia
dels joves a l’hora de poder
buscar feina

Dificultats per a trobar les primeres feines i Disminuir les dificultats de la
aconseguirexperiència professional
primerainserció laboral entre la
població juvenil de la comarca
de la Noguera

Àmbit

Salut

Necessitat

Objectiu Estratègic

Desconeixement per part
dels joves d'on poder-se
informar físicament dels
temes relacionats amb la
salut

Impulsar una xarxa comarcal
d’agents de salut

Recursos centrats en la
prevenció de riscos, cal
potenciar també els recursos
en la intervenció

Fomentar la creació de
recursos d’intervenció en
matèria de salut

Millora de la coordinació
amb els tècnics de salut

Impulsar una xarxa comarcal
d’agentsde salut

Dificultat per contactar amb
públic major d’edat: cal buscar
punts de contacte amb els
joves fora dels
instituts.

Reduir les conductes de risc que
es duen a terme en els espais
d’oci nocturn així com aquelles
que es duen a terme en altres
espais de trobada
(equipaments juvenils,...)

Possible
relaxament
o
funcionament per inèrcia en
matèria de salut. Cal una
revisió d’algunes polítiques

Fomentar
les
conductes
saludables entre la població
juvenil de la comarca
de la Noguera
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Àmbit

Necessitat

Objectiu Estratègic

Cal incloure les entitats i els
colꞏlectius
no
inscrits
formalment com a interlocutors
entre joves i
administració

Falta
d’organismes Fomentar la participació de la
institucionalitzats de participació poblaciójuvenil en aquells àmbits
que els permeti decidir temes que influeixen en la seva
que afectin els
emancipació tenint en compte les
noves formes de
joves
participació existents

Participació

Cal aprofitar la bona relació
entre les àrees de joventut com
a punt d’entrada de
l’administració amb els joves
Ús de xarxes socials i altres
eines com a manera per
comunicar-se amb els joves

Àmbit

Interseccionalitat
social)

Apropar l’administració a la
població juvenil

(cohesió

Fomentar la participació de la
poblaciójuvenil en aquells àmbits
que influeixen en la seva
emancipació tenint en compte les
noves formes de
participació existents
Capacitar a la població juvenil
per afavorir la seva participació
en aquells
àmbits que ells/elles creguin
d’interès

“Potenciar” el voluntariat
com a mecanisme de
participació

Apropar l’administració a la
població juvenil

Necessitat

Objectiu Estratègic

Casos de falta de recursos a
l’hora de realitzar segons
quines activitats integradores,
com l’esport. Colꞏlectius de
joves en
situació d’alta vulnerabilitat.

Garantir la mirada interseccional
en tots el programes i projectes
que es duguin a terme en matèria
de joventut
a la comarca de la Noguera

Desigualtat de gènere
observada a l’hora de
planificar activitats

Incivisme vers el bé comú
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Reduir les discriminacions i
desigualtats per raó de gènere
desenvolupant polítiques més
inclusives
Fomentar el bon
l’equipament tpúblic

ús

de

EIX 2: Sobre les polítiques de joventut

Àmbit

Necessitat

Objectiu Estratègic

Falta de dades i informació
específica del jovent en alguns
àmbits que ajudin a prendre
decisions
estratègiques

Incrementar la qualitat de les
polítiques de joventut tant
comarcals com municipals

Apostar per la mancomunió de
serveis entre
ajuntaments

Suport a les polítiques
municipals de joventut

Oferir suport en matèria de
polítiques de joventut, de forma
prioritària, en els
municipis de menys de 500
habitants

Oferir material que puguin Incrementar la qualitat de les
utilitzar les àrees de joventut
polítiques de joventut tant
comarcals
dels diferents ajuntaments
com municipals
Posar a disposició dels tècnics
d’aquelles eines i mecanismes
que millorin la relació entre Incrementar la qualitat de les
polítiques de joventut tant
administració i
comarcals
joves
com municipals
Aprofundir en les polítiques i
recursos
compartits
entre
diferents ajuntaments petits

Oferir suport en matèria de
polítiques
de joventut, de forma prioritària,
en elsmunicipis de menys de 500
habitants

Ampliar i formalitzar les
eines de planificació
estratègica comarcal

Incrementar la qualitat de les
polítiques de joventut tant
comarcals
com municipals

Impulsar
la
formació
dels
Promocionar
la
formació professionals de joventut de la
continua als polítics i tècnics de comarca de la Noguera
joventut de la comarca
Impulsar la formació dels regidors
i regidores de joventut de la
comarca de la Noguera
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Àmbit

Necessitat

Objectiu Estratègic

Necessitat d’inclusió d‟accions Millorar el treball en xarxa entre
específiques en joventut en les l’àrea de joventut i altres àrees
diferents àrees del Consell del mateix Consell comarcal
Comarcal
Impuls de les polítiques
dejoventut

Necessitat de revisió i
actualització
d’algunes
polítiques pensades per a un
altre context

Millorar les polítiques de joventut
que es duen a terme des del
CCN actualitzant-les tenint en
compte la realitat actual

Fomentar la coordinació del
Servei Comarcal de joventut
Necessitat de normalització dela amb l’Oficina Jove de la
com
a
ens
relació de l'Oficina Jove de la Noguera
Noguera,
l’Ajuntament
de d’intervenció comarcal de les
polítiques de joventut; generant
Balaguer, la Generalitat i el
així una marca compartida que
Consell Comarcal
aglutini als projectes comarcals
d’intervenció juvenil.

Línies d’intervenció
Aquest apartat ens ha de permetre construir una teoria lògica en relació als objectius
estratègics i per tant a les causes que es relacionen amb les problemàtiques que
s’identifiquen en l’apartat de la diagnosi.
Com en els apartats anteriors seguirem el mateix esquema emmarcant les línies
d’intervenció en dos eixos diferenciats:
EIX 1: Sobre la Joventut
EIX 2: Sobre les polítiques de joventut
En l’eix sobre la joventut treballarem en els 4 àmbits específics diferenciats:


Educació/formació



Ocupació



Salut



Participació

i, l’àmbit transversal anomenat d’Interseccionalitat.
En l’eix sobre polítiques de joventut treballarem en els 2 àmbits específics anomenats
anteriorment:


Suport a les polítiques municipals de joventut (programes adreçats als
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ajuntaments i municipis de la comarca)



Impuls a les polítiques de joventut (programes interns del ConsellComarcal)

Sobre les polítiques de Joventut – Àmbit Polítiques de Joventut dels
municipis
Programa: Suport a les polítiques municipals de joventut
Descripció de la necessitat
En aquest àmbit es detecta manca de dades i manca d’informació específica sobre la
realitat juvenil que ajudi als professionals de joventut a prendre decisions estratègiques.
Cal ser més eficients amb els recursos i serveis compartint entre els municipis aquells
que es cregui de més interès.
També, es demana formació específica tant a nivell tècnic com a nivell polític sobre
l’àmbit de la joventut; un àmbit canviant i sobre el que cal actualitzacions permanents.
Objectius estratègics

-

Incrementar la qualitat de les polítiques de joventut tant comarcals com

municipals

-

Oferir suport en matèria de polítiques de joventut, de forma prioritària, als

municipis de menys de 500 habitants

-

Impulsar la formació dels professionals i dels càrrecs electes de joventut de

la comarca de la Noguera
Projectes
Oficina Jove de la Noguera
Aquest és un projecte/servei impulsat per la Direcció General de Joventut. L’Oficina Jove
és el referent de les polítiques d’emancipació juvenil de la comarca de la Noguera,
entenent que des d’aquest espai s’ofereixen assessories i informacions d’interès per als
joves però també per als professionals dels municipis que conformen la comarca.
Les assessories de les que disposa són: salut, treball, educació, mobilitat internacional
i d’entitats.
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L’Oficina Jove de la Noguera ha de continuar treballant per tal de ser unreferent
en quan a recursos comarcals per tal de treballar

polítiques d’informació i

d’assessorament juvenil.
Plans sectorials/protocols comarcals d’actuació
Aquest és un projecte que engloba als protocols i plans que es puguin generara la
comarca i, que incloguin a les persones joves com a colꞏlectiu diana d’aquests. Durant
els propers anys treballarem els protocols que hem inclòs com a projectes específics en
l’àmbit de salut: protocol de mesures alternatives a la sanció administrativa per el
consum i tinença ilꞏlícit de substàncies estupefaents i, el protocol de violències sexuals
en espais d’oci.
En aquest punt incloem els protocols com a suport als municipis a l’hora de treballar i/o
coordinar accions o respostes a àmbits concrets i, no tant pensant en el suport o
resposta que es dona als i les joves (el qual ja s’ha concretat en els àmbits inclosos en
l’eix de joventut).
Destinataris
Els destinataris d’aquests projectes són els Ajuntaments dels municipis més petits
de la comarca.
Temporalització
Tots els projectes tenen una temporalització anual.
Recursos
En tots els casos els recursos que es plantegen com a necessaris son els recursos
humans; entenent que des del Servei Comarcal de Joventut haurem de disposar del
professional de joventut que pertoqui en cadascun dels projectes: tècnica de joventut;
professional de joventut compartit o Referent d’Ocupació Juvenil.
Comunicació
La comunicació externa:
La counicació dels projectes es realitzarà a través dels mecanismes de comunicació del
Consell Comarcal de Joventut; parlem doncs de la web del Consell Comarcal:
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https://www.ccnoguera.cat/, el facebook en aquells momentsde publicitació d’actuacions
concretes, instagram,etc.
També s’utilitzaran els mitjans de comunicació en moments específics per adonar a
conèixer actuacions concretes.
La comunicació interna del programa:
S’establiran reunions específiques amb els municipis per tal de concretarcadascun dels
projectes inclosos.
Agents que intervenen
Els agents que intervenen en els projectes comentats són professionals del Consell
Comarcal de la Noguera i, professionals dels municipis implicats en cadascun d’aquests.
Avaluació
Com a indicadors d’avaluació del programa ens plantegem poder actuar en tots els
projectes plantejats i liderats o co-liderats des del Servei Comarcal de joventut.
Focalitzant especialment aquells projectes adreçats a municipis petits o bé donant
resposta a aquests mitjançant projectes generals.
Cadascun dels projectes tindrà les seves pròpies eines de valoració; establiremeines de
valoració a dos nivells: a nivell del Consell Comarcal de la Noguera i a nivell dels
Ajuntaments que s’impliquen en cadascun dels projectes.
Aquestes eines valoraran tant l’execució dels projectes com la satisfacció queaquest
aporten allà on es desenvolupen.

Sobre les polítiques de Joventut – Àmbit Polítiques de Joventut CCN
Suport a les polítiques de joventut
Descripció de la necessitat
En la fase de disseny es van detectar les següents necessitats a treballar des del Servei
de Joventut del Consell comarcal de la Noguera:

necessitat d’inclusió d’accions

específiques en joventut en les diferents àrees del Consell Comarcal, necessitat de
revisió i actualització d’algunes polítiques pensadesper a un altra context, necessitat de
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normalització de la relació de l’Oficina Jove, l’Ajuntament de Balaguer i el Consell
Comarcal de la Noguera.
Al llarg d’aquesta fitxa doncs, intentarem donar resposta a aquestes necessitats
comarcals.
Objectius estratègics

-

Millorar el treball en xarxa entre l’àrea de joventut i altres àrees del mateix

Consell Comarcal

-

Millorar les polítiques de joventut que es duen a terme des del CCN

actualitzant-les tenint en compte la realitat actual

-

Fomentar la coordinació del Servei Comarcal de joventut (CCN) amb l’Oficina

Jove de la Noguera (Ajuntament de Balaguer+ Direcció General de Joventut) com a ens
d’intervenció comarcal de les polítiques de joventut, generant així una marca compartida
que aglutini els projectes comarcals d’intervenció juvenil.

Projectes
Pla Comarcal de Joventut
El Pla Comarcal de Joventut és el document de planificació de les polítiques comarcals
en matèria de joventut que es duran a terme en els propers 2 anys. És el document
doncs, que dona sentit a tota la nostra actuació i, que ens ha permès actualitzar la
mirada sobre la realitat juvenil i, sobre les polítiques de joventut que s’estan duent a
terme a la comarca.
En aquest document s’han contemplat tots els programes i projectes que es pretenen
desplegar al llarg d’aquests 4 anys, incloent en el redactat les xarxes teixides per a la
seva concreció i, exposant les complicitats tant entre les àrees del Consell Comarcal
com entre aquelles institucions comarcals i/o municipals que duen a terme actuacions
en matèria juvenil, prenent com a referència d’aquestes l’àmbit comarcal.
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Disseny metodològic del Pla
El disseny metodològic que utilitzarem per al desenvolupament del Pla serà un disseny
basat en la participació. És només des d’aquesta perspectiva participada que el
document, bé que la planificació i el programa global del Servei Comarcal de joventut
del Consell Comarcal de la Noguera, té sentit.
Totes les accions que es duen a terme des del Consell Comarcal s’adrecen a donar
resposta a les necessitats dels municipis que la conformen, amb especialmirada als
municipis mitjans i petits, els quals disposen de menys recursos per tal de poder donar
resposta a les necessitats dels seus veïns i veïnes.
La metodologia participativa, a nivell de colꞏlectius implicats que contemplemen els
document del PCJ es fonamenta en les tres “potes” que també contempla el PNJCAT.
PNJCAT
PROJECTE GOVERN
NOGUERA

CONSELL

COMARCAL

PROJECTE TERRITORI

INSTITUCIONS

PROJECTE JOVE

ENTITATS I ASSOCIACIONS

LOCALS

Així doncs, incorporarem en les diferents fases de construcció i execució delPla
Comarcal de Joventut a:
El Consell Comarcal de la Noguera (diferents àrees tant a nivell tècnic compolític)



Altres institucions del territori (comarca de la Noguera). Tant a nivell tècnic com
polític



Entitats, associacions i joves de la comarca de la Noguera. La participació
d’aquesta tercera “pota” s’incorporarà directament enl’apartat d’avaluació.
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L’entrada dels joves i de les entitats, en les diverses fases del Pla, es contempla com a
una entrada diferida; amb això volem dir que la seva veu ens arribarà mitjançant els i les
professionals del territori així com dels càrrecs electes dels respectius municipis.
Pel què fa a la participació concreta dels agents definits anteriorment en cadascun
dels programes (en el cas dels projectes quedarà definida aquesta en el Pla Anual
d’Actuació: concreció anual del document de PCJ) quedaexposada en els apartats

Comunicació

+

Metodologia

Agents que intervenen

Seguint el mateix esquema emprat en l’apartat introductori inclourem, de formavisible
la implicació, en cadascuna de les fases, dels agents previstos.
Espais de Participació formalitzats

DIAGNOSI

Professionals i càrrecs electes dels ajuntaments de la
comarca de laNoguera
Professionals i càrrecs electes dels ajuntaments de la
comarca de laNoguera

Professionals de joventut (i altres) del Consell Comarcal de la
Noguera

DISSENY
Professionals de joventut (i altres) dels ajuntaments que
conformemla comarca de la Noguera
Professionals de joventut (i altres) del Consell Comarcal de
la Noguera

IMPLEMENTACIÓ
Professionals de joventut (i altres) dels ajuntaments que
conformemla comarca de la Noguera

230

Professionals i càrrecs electes dels ajuntaments de
la comarca de la Noguera

AVALUACIÓ

Professionals i càrrecs del Consell Comarcal de la
Noguera
Joves i entitats juvenils de la comarca

7.5.ESPAIS DE PARTICIPACIÓ
Espais de participació- Fase diagnosi
En la part de la diagnosi es van crear els següents espais de participació per talde poder
garantir una mirada general de les necessitats de la població juvenil dels pobles que
conformen la comarca, així com de les necessitats a nivell de polítiques de joventut dels
30 municipis que la conformen.
Els espais generats varen ser:
Espai per a professionals i càrrecs electes del Consell Comarcal de la Noguera:
Reunions politico- tècniques- àrea de joventut de definició de necessitats
Espai per a professionals i càrrecs electes dels municipis que conformen la
comarca:
Reunions de definició de necessitats a nivell tècnic

Espais de participació- Fase disseny
Els agents participants en aquesta fase van ser els mateixos que en la fase del disseny.
Espai per a professionals i càrrecs electes del Consell Comarcal de la Noguera:
Reunions politico- tècniques de definició del disseny
A nivell tècnic i, en funció dels programes o projectes a desenvolupar, es duran a terme
reunions de concreció d’aquests; parlem d’aquells programes o projectes que es
colꞏlidiren des de dues o més àrees i que per tant la definició d’aquest s’ha de decidir de
forma conjunta.
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Espai per a professionals i càrrecs electes dels municipis que conformen la
comarca:
Els agents participants en aquesta fase són els mateixos que participen de la fase de la
diagnosi.
Es desenvolupen reunions polítiques i tècniques de definició del disseny.
Les reunions tècniques es duran a terme principalment amb els professionals de joventut
dels municipis de la comarca de la Noguera per tal de definir els diversos programes
inclosos en el document.
Per a la definició d’alguns d’aquests programes caldrà incloure en els grups de treball a
professionals d’altres àrees i o d’altres entitats i associacions.

Espais de participació- Fase Implementació
En aquesta fase d’implementació de programes i projectes comptarem amb el treball
conjunt i participat dels professionals tant del Consell Comarcal com de municipis i tant
de joventut com d’altres àrees d’intervenció.
Reunions tècniques dels professionals del Consell Comarcal de la Noguera- Fase
d’Implementació
Es convocaran reunions de coordinació a nivell de professionals de joventut que
conformen l’equip del Consell Comarcal (Tècnica de joventut, professional de joventut
compartida entre municipis, Referent d’Ocupació Juvenil i cap tècnic de l’àrea).
Aquest equip és qui liderarà la implementació de la majoria de programes i projectes
que s’inclouen en aquests document.
Es convocaran reunions de coordinació amb professionals d’altres àrees del Consell
Comarcal de la Noguera per tal de donar contingut a aquells programes que tenen
afectació a diversos camps.
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Reunions tècniques dels professionals dels municipis que conformen la
Comarca- Fase d’Implementació
Aquestes reunions les plantegem amb els professionals de joventut dels municipis que
conformen la comarca de la Noguera i, ens permetran donar contingut comarcal als
programes i projectes així com donar la resposta adequada als municipis en aquells
aspectes concrets que requereixen.
Aquestes reunions, com les anteriorment comentades, que fan referència als
professionals de joventut dels municipis es convoquen sota del nom de TAULES
TÈCNIQUES DE JOVENTUT.
Les convocatòries són bimensuals i, es pacten a inicis del mes de setembre per a tot el
curs escolar.
El lideratge de les Taules recau en el Servei Comarcal de Joventut i de forma co-liderada
amb l’Oficina Jove de la Noguera, espai on es duen a terme les convocatòries.
El contingut de l’ordre del dia d’aquestes es construeix entre totes les persones
participants; reservant un espai d’aquesta per a donar informacions rellevants referent
al marc polític/gestor de les polítiques de joventut.
Es duran a terme també, i sempre que es requereixi, reunions de coordinació amb
professionals d’altres àrees amb les quals es cregui indicat poder prendre decisions
sobre les concrecions dels programes i projectes de joventut.

Espais de participació- Fase Avaluació
L’avaluació del Pla Comarcal de Joventut es contempla en diversos moments tant de la
seva redacció com de la seva implementació, els quals seran explicitats just en el punt
posterior.
En aquest moment, concretem els diferents moments de participació en aquesta fase i,
a quins colꞏlectius l’adrecem.
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Reunions politico- tècniques Consell Comarcal de la Noguera de definició de
l’Avaluació
Aquests són espais que es van concretar en el moment de finalització de la diagnosi i
del disseny.
En el moment de la implementació d’aquesta, cadascun dels programes i dels projectes
contemplen els seus espais d’avaluació així com dels colꞏlectius que n’han de formar
part. En aquesta fase es contempla la participació dels professionals, no així dels
càrrecs electes.

Reunions politico- tècniques Municipis que conformen la comarca de la Noguera de
definició de l’Avaluació.
Com en el cas anterior, es concretaran espais de participació en l’avaluació tant de la
Fase de la diagnosi com en la fase del disseny.
Cadascun dels programes i dels projectes contemplaran la participació d’uns o altres
professionals ( en aquest cas no càrrecs electes) en funció de l’àmbit de treball.
Reunions amb població jove de la comarca de la Noguera de definició de l’Avaluació.
L’entrada de la participació de la població jove en aquest moment serà en els moments
valoratius dels programes i projectes.

Disseny de l’Avaluació
L’avaluació té sentit entenent el document que presentem en aquest moment com un
document viu i canviant en funció de les necessitats i realitats dels municipis que
conformen la comarca.
Les fases previstes on s’inclouen moments d’avaluació són les previstes en les fases de
construcció del propi Pla Comarcal de Joventut (document de bases).

 Fase de diagnosi
 Fase de disseny
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 Fase d’implementació
Sistematització
En aquest apartat introduïm els aspectes que concreten els programes i projectes que
donen contingut al nostre PCJ.
Cal dir que en aquest apartat inclourem, només, aquells projectes que es lideren des del
Servei Comarcal de Joventut; entenent que són aquests els què cal construir
metodològicament en la concreció del nostre Pla d’Actuació Anual (document de
concreció del PCJ).
La Sistematització descriu els criteris que cal tenir presents en el moment de plantejar
el desenvolupament dels diversos programes.
Aquest apartat també ens ha de permetre fer una previsió respecte del
desenvolupament d’aquest essent, les graelles que s’inclouen en aquest apartat eines
útils de planificació estratègica.
Els aspectes que es contemplaran en aquest apartat final són:
•

Transversalitat dels projectes (agents implicats)

•

Colꞏlectius als quals s’adrecen

•

Temporalitat

•

Pressupost estimat

•

Criteris de interseccionalitat

Aspectes destacats de la diagnosi
Les conclusions extretes de la diagnosi permeten dibuixar el panorama en el qual es
troba la joventut de la Noguera. Els trets principals d’aquesta anàlisi són:
-

Existència de factors que limiten les transicions juvenils per una oferta educativa

limitada que motiva que la joventut joves hagi de marxar moltes vegades a estudiar a
fora, a la qual se suma una oferta laboral en determinats àmbits també força limitada
que té els mateixos efectes. Els ajuntaments i el Servei Comarcal de Joventut donen
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difusió als serveis existents per orientar i acompanyar en aquests àmbits, tot i que caldria
aprofundir-hi més des d’altres
–no estrictament des de Joventut‒ per garantir-ne l’èxit.
Es manté un treball en l’acompanyament dins l’emancipació juvenil com a element de
realització del jovent en els seus projectes vitals a través de la feina que des de fa anys
es basa en una tasca interdepartamental i en xarxa amb projectes necessaris per
desenvolupar que garanteixin un acompanyament de qualitat als joves. Pel que fa a la
mobilitat dins la comarca, a fi de facilitar també el desenvolupament i l’emancipació dels
joves, s’han millorat alguns itineraris, tot i que encara hi ha algunes mancances
importants en la mobilitat diària del jovent a la comarca. El teixit associatiu juvenil, i no
juvenil, continua fort a la comarca i garanteix així l’oportunitat d’arrelament i realització
d’activitats a l’entorn de la cultura i de l’oci per a molts joves.
-

La marxa de joves per motius d’estudis o de feina sovint en provoca el no- retorn

. La multiplicitat de factors que hi intervenen requereix un ventall ampli per treballar-hi
per tal que la Noguera sigui una comarca que arreli i retingui els seus joves, en garanteixi
el futur i sigui un pol d’atracció per a noves oportunitats.
Les polítiques de benestar i cohesió social es valoren positivament a través dels
diferents projectes en què es treballa de manera transversal i interdepartamental amb
altres àrees del mateix Consell Comarcal de la Noguera.
-

Les estructures tècniques són escasses, ja que es donen només en l’àmbit

comarcal per cobrir les necessitats de tots els pobles de la Noguera.
-

L’Oficina Jove segueix sent l’espai de referència de la comarca a través del

treball que fa de les assessories i conjuntament amb altres espais de suport per als joves
de la Noguera. La coneixença i ser un lloc de proximitat també motiva que per a força
usuaris sigui un lloc accessible i fàcil d’anar-hi.
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7.6.FINANÇAMENT DE LES ACCIONS I PROJECTETS
El finançament i el pressupost per a tots els programes, els projectes i les seves accions
corresponents són imprescindibles per tirar endavant les polítiques de joventut de la
Noguera que vagin encaminades, mitjançant les diferents línies estratègiques que s’han
marcat en aquest document, a assolir els objectius de dotar la gent jove de la Noguera
de totes les oportunitats que necessiti per tal de conformar amb èxit la seva etapa com
a joves.
Aquests recursos es preparen anualment per mitjà del pressupost del mateix Consell
Comarcal de la Noguera, en què consta la partida de joventut.
Cal tenir present que no tots els programes del Pla signifiquen una inversió igual ni
permanent, ja que alguns tan sols es poden tirar endavant invertint-hi personal tècnic i
que puntualment uns altres poden tenir el suport d’àrees del Consell Comarcal de la
Noguera que n’assumeixin les despeses o que comptin amb colꞏlaboracions conjuntes
d’algun altre ens que vulgui aportar alguna quantitat per al projecte.
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7.8.PROJECTES PRINCIPALS DELS MUNICIPIS MENORS DE 500 HABITANTS
INCLOSES EN AQUEST PLA COMARCAL

ALGERRI

HABITATGE,
SALUT

PARTICIPACIÓ,

CULTURA,

TREBALL,

Nom del projecte

QUEDA’T A ALGERRI

Objectius

1. Vetllar per l’emancipació domiciliar de les persones joves,
amb l’objectiu que s’acabin establint al municipi d’Algerri.
Augmentar les oportunitats d’accés a un habitatge de lloguer.
Posar en pràctica una política municipal eficient d’accés a
l’habitatge al municipi, a uns preus assequibles per al jovent.
Les polítiques d’habitatge han d’aconseguir reduir les
desigualtats socials que influeixen en les oportunitats
d’emancipació de les persones joves, atenent al seu benestar i
la realització del seu projecte de vida.
2. Impulsar l’arrelament i la participació del jovent al municipi.
Implementar accions, programes i/o activitats que fomentin el
retorn dels joves al municipi i el sentiment de pertinença al
poble. Crear mecanismes de participació entre el jovent i
l’Ajuntament.
3. Promoure una vida saludable de les persones joves a través
de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i la pràctica
de l’esport com a elements essencials per al manteniment
d’una vida saludable i com a element cohesionador entre les
persones joves del municipi. Crear activitats d’oci alternatiu
relacionades amb el món de l’esport i la salut.
4. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del municipi.
Consolidar les relacions intergeneracionals i teixir xarxes amb
totes les entitats locals.
5. Consolidar les activitats culturals d’èxit al municipi.
6. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones
joves d’Algerri.
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Descripció

El projecte Queda’t a Algerri preveu donar rellevància a l’accés
a l’habitatge com un dels aspectes clau per aconseguir
l’emancipació juvenil i l’arrelament dels joves al seu municipi,
així com també per evitar el despoblament i impulsar el
desenvolupament local. L’emancipació domiciliar de les
persones joves és la transició més clara cap a la vida adulta,
ja que és la forma més freqüent per a la vida autònoma i la
creació de noves famílies. Aquest objectiu del foment de
l’accés a l’habitatge juvenil es preveu fer realitat mitjançant un
ambiciós i innovador programa basat en polítiques d’economia
social i solidària que vol donar resposta a la inexistència
d’habitatge de lloguer i al fet que gairebé el 50% de les cases
del municipi estan buides, agreujat per l’increment de la
demanda d’habitatge per quedar-se a viure al poble. El projecte
també preveu consolidar tots els programes que fomenten el
compromís, els valors i el sentiment de pertinença al poble per
part de les persones joves del municipi, impulsar la pràctica de
l’esport entre el jovent, fomentar hàbits saludables i
conscienciar sobre la necessitat d’aconseguir una societat
sense desigualtats o sense discriminacions per raó de gènere.

Desenvolupament d 1. Creació d’un programa de dinamització de l’habitatge que
l'activitat
constarà de tres branques diferents:
- Creació d’un projecte de masoveria urbana: contracte en virtut
del qual qui té la propietat d’un habitatge en cedeix l’ús, per a un
temps determinat, a canvi que les persones llogateres
n’assumeixin unes obres de rehabilitació i manteniment
acordades.
- Creació d’una cooperativa d’habitatges en cessió d’ús: no
tindrà finalitats lucratives i, per tant, el preu dels habitatges no
estarà subjecte a les oscilꞏlacions del mercat especulatiu.
L’Ajuntament exercirà d’interlocutor entre la propietat i les
persones usuàries.
- Consolidació de la borsa municipal de pisos buits, que ja
existeix i que coordina l’Ajuntament.
2. Participació al programa JoVa. L’Ajuntament preveu
consolidar la seva participació en aquest projecte de voluntariat
de l’Oficina Jove de la Noguera, amb un increment progressiu
de recursos.
3. Consolidar l’execució de camps de treball, amb projectes
previstos com l’arranjament del Camí del Castell.
4. Organització de xerrades, cinefòrums, teatre-fòrums,
exposicions i d’altres espectacles vinculats al foment de la
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igualtat de gènere. Consolidació de les activitats dutes a terme
en els últims anys.
5. Habilitar un local de joves. L’Ajuntament treballarà per fer
realitat la necessitat expressada pel jovent del municipi de
disposar d’un espai propi de reunió i de trobada per planificar el
seu projecte d’activitats, amb la possibilitat de dur-hi a terme
activitats o de convertir-se en sala d’estudi.
6. Organització de tallers
drogodependències, addiccions.

sobre

hàbits

saludables,

7. Clickalgerri: Creació d’una borsa de personal jove voluntari
per a l’organització d’un dels certàmens més coneguts del
municipi, la mostra ClickAlgerri, de creació i diorames amb
playmòbils.
8. Millora dels recursos del pavelló poliesportiu, amb actuacions
previstes a curt termini fruit de les demandes del jovent del
municipi com ara l’habilitació de cistelles de bàsquet.
9. Consolidació de les diferents activitats de foment de l’esport,
com ara les caminades i les bicicletades nocturnes o les rutes
de BTT.
10. Foment de l’esport: Suport a la marxa BTT-Secans de la
Noguera, una de les curses de bicicleta de muntanya més
concorregudes de la comarca, o a la Cursa atlètica del Dúgol.
11. Reimpuls de la Gimcana popular, una de les activitats
organitzades pels joves amb més participació del jovent del
municipi.
12. Consolidació del programa “Algerri és jove”, iniciat el 2016
en el marc del Pla Local de Joventut. El programa vol incentivar
la participació del jovent en les diferents activitats, festivitats,
actes festius del municipi així com també potenciar els hàbits
saludables a través de l’esport i de xerrades i/o tallers
relacionats amb l’àmbit de la salut. També vol fomentar l’esperit
de pertinença al poble i la cohesió social.
13. Suport a l’associacionisme: Participació anual dels joves a la
Comarkalada (Trobada de Joves de la Noguera organitzada a
tres bandes per l’Ajuntament, el Consell Comarcal i l’Associació
de Joves), suport als colꞏlectius de joves del municipi i reimpuls
de l’Assemblea de Joves d’Algerri.

-

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.
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Temporització

La temporització del projecte serà la següent:











Programa d’habitatge: tots els mesos de l’any
Nou local de joves: tots els mesos de l’any
JoVa: juliol i agost
Casals i camps de treball: juliol i agost
Activitats igualtat de gènere: tots els mesos de l’any
Tallers salut, drogodependències, i addiccions: tots el
mesos de l’any.
Borsa voluntaris ClickAlgerri: tots els mesos de l’any.
Gimcana popular: tots els mesos de l’any
“Algerri és jove”: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: octubre (Comarkalada)

Recursos humans

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals

ꞏ Ajuntament d’Algerri (Regidoria de Joventut). La voluntat de
l’Ajuntament és que la implementació de les polítiques de
Joventut també impliquin un compromís transversal de la resta
de regidories, com la d’Esports o la de Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la Noguera
(tècnic compartit de Joventut, tècnica referent d’ocupació
juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Pavelló Poliesportiu d’Algerri, zona esportiva (camp d’esports i
piscines), Punt Jove TIC.
Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte “Queda’t
Algerri” són els següents:





Programa d’habitatge: Previsió participació de joves (1
persones)
Activitats igualtat gènere: Previsió participació jove
voluntaris (15 persones)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones)
Camps de treball: Previsió nombre de joves voluntaris (
persones)
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ALÒS

Gimcana popular: Previsió nombre de joves voluntaris (1
persones)
Borsa voluntaris ClickAlgerri: Previsió nombre de joves (1
persones)
“Algerri és jove”: Previsió participació joves (30 persones)
Suport a l’associacionisme: Assistència joves
Comarkalada (10 persones).

SALUT, PARTICIPACIÓ, HABITATGE I CULTURA

DE BALAGUER
Nom del projecte

OBRIM VIA ALÒS

Objectius

1. Promoure un municipi més sostenible i respectuós amb
l’entorn natural, impulsant així, encara que sigui a petita escala,
la lluita contra el canvi climàtic.
2. Promoure una vida saludable de les persones joves a través
de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i la pràctica
de l’esport com a elements essencials per al manteniment
d’una vida saludable i com a element de cohesió entre les
persones joves del municipi. Crear activitats d’oci alternatiu
relacionades amb el món de l’esport i la salut. Promoure un
programa d’activitats esportives regular durant l’any.
3. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del municipi
d’Alòs de Balaguer. Consolidar les relacions intergeneracionals
i teixir xarxes amb totes les entitats locals.
4. Fomentar l’arrelament i la participació del jovent al municipi.
Implementar accions, programes i/o activitats que fomentin el
retorn dels joves al municipi i el sentiment de pertinença al
poble. Crear mecanismes de participació entre el jovent i
l’Ajuntament.
5. Consolidar les activitats culturals i d’impuls socioeconòmic
d’èxit al municipi.
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Descripció

Un dels principals eixos del projecte Obrim via Alòs es centrarà
en el foment de polítiques i campanyes concretes vinculades a
la sostenibilitat i el respecte mediambiental amb la participació
activa del jovent del municipi. Des de l’ajuntament s’engegaran
campanyes de reciclatge i recollida de brossa a escala local i
accions de conscienciació sobre el canvi climàtic, com ara
xerrades, tallers o sortides. Així mateix, el projecte també
preveu focalitzar la seva atenció en l’impuls de la pràctica de
l’esport i el foment d’hàbits saludables entre el jovent, així com
també incrementar les opcions de les persones joves per
quedar-se a viure al municipi. Pel que fa al foment de la cultura,
es preveu divulgar el ric patrimoni cultural i paisatgístic del
municipi entre les persones joves del municipi. El principal
motor econòmic d’Alòs de Balaguer continua sent el sector
primari (agricultura i ramaderia), tot i que també es comença a
perfilar l’aparició d’empreses vinculades al turisme, com ara
cases rurals o fins i tot la instalꞏlació prevista d’un càmping.

Desenvolupament d 1.Creació de campanyes i tallers de conscienciació
l'activitat
medioambiental: Posada en marxa de diferents activitats de
respecte al medi ambient, com ara una Jornada mediambiental
de recollida de brossa pel terme municipal (la zona del Congost
del Mur o el barranc del Prat). Aquesta iniciativa està prevista
que se celebri durant els mesos d’estiu, s’allargaria durant tot el
dia i també inclouria un dinar popular i un espectacle. Així
mateix, també es preveuen campanyes de manteniment de
l’entorn i tallers sobre reciclatge, canvi climàtic o respecte
mediambiental impartits per professionals i/o pels mateixos
joves del municipi. Taules rodones/conferències centrades en el
respecte cap a l’entorn natural i el canvi climàtic. Cinefòrums
sobre el medi ambient. Creació d’una campanya pedagògica
mediambiental municipal dirigida als més petits.
2. Jornades patrimoni: Creació d’unes jornades culturals sobre
patrimoni arqueològic, monumental i natural del municipi
dirigides al jovent d’Alòs i, per extensió, de la comarca. Les
jornades es centraran en actius del municipi com ara la Cova del
Parco, les ermites de Sant Mamet i Sant Miquel o l’entorn
paisatgístic del riu Segre. Les jornades també inclourien tallers
pedagògics per conscienciar de la necessitat de preservar i
conservar el nostre patrimoni i evitar així actes vandàlics (siguin
o no siguin intencionats). També es preveuen sortides i/o
excursions als esmentats actius culturals i naturals del municipi.
3. Tallers de pesca i jornades mediambientals vinculades al riu:
Organització de tallers i jornades relacionades amb la pesca en
rius. Aquestes iniciatives es duran a terme aprofitant un dels
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millors trams del riu Segre per practicar aquesta activitat, un
vedat de pesca molt apreciat pel sector que es troba al terme
municipal d’Alòs de Balaguer. Aprofitar l’impacte turístic
d’aquesta activitat per revertir-lo al municipi. Creació d’una
jornada mediambiental vinculada al riu Segre (biodiversitat,
història, iniciatives de regeneració, etc...).
4. Cursa atlètica popular: Implantació d’una cursa atlètica d’uns
10 Km coincidint amb els actes de la Festa Major del municipi.
La cursa es preveu que compti amb la participació del jovent del
poble pel que fa a la seva organització i logística.
5. Caminada popular i sortides en BTT: L’organització
d’aquestes dues activitats pels corriols i senders del municipi es
preveu que inclogui la implicació del jovent.
6. Sortida anual a l’ermita de Sant Mamet: L’Ajuntament vol
reactivar aquesta excursió que s’havia celebrat fa anys i que
havia decaigut. L’objectiu és conscienciar el jovent en la seva
organització i participació per tal d’aconseguir una major cohesió
social al municipi.
7. Construcció d’una pista de pàdel: L’Ajuntament projecta
habilitar una pista de pàdel al municipi, a petició dels veïns del
municipi, molts dels quals joves.
8. Construcció rocòdrom: El Consistori també té en projecte la
construcció d’un rocòdrom exterior a la pista poliesportiva,
aprofitant la zona d’escalada on es troba Alòs de Balaguer. Una
vegada finalitzades les obres també hi ha la voluntat de dur a
terme cursets d’iniciació a l’escalada al rocòdrom.
9. Participació al programa JoVa (Joves i Valors), impulsat per
l’Oficina Jove de la Noguera..
10. Consolidació del programa “Fes teu Alòs”, iniciat el 2016 en
el marc del Pla Local de Joventut. El programa vol incentivar la
participació del jovent en les diferents festivitats, actes festius i
activitats socials i culturals del municipi. També incideix en
fomentar hàbits de vida saludable a través d’activitats com ara
tallers esportius a les piscines municipals.
11. Suport a l’associacionisme. Suport per a la creació d’una
associació juvenil. Suport a les entitats locals amb presència de
gent jove i organització d’activitats per cohesionar el jovent i
consolidar el teixit associatiu del municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.
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Temporització

La temporització del projecte serà la següent:











Campanyes conscienciació medioambiental: tots el
mesos de l’any
Jornades patrimoni: tots els mesos de l’any
Tallers pesca i jornades mediambientals vinculades al riu
tot l’any
Cursa atlètica popular: juliol, agost, setembre
Caminada i cursa BTT: juliol, agost, setembre
Sortida ermita Sant Mamet: juliol, agost, setembre
Tallers escalada/rocòdrom: tots els mesos de l’any
JoVa: juliol i agost
“Fes teu Alòs”: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: tots els mesos de l’any.

Recursos humans

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals

ꞏ Ajuntament d’Alòs de Balaguer (Regidoria de Joventut). La
voluntat de l’Ajuntament és que la implementació de les
polítiques de Joventut també impliquin un compromís
transversal de la resta de regidories, com la d’Esports o la de
Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la Noguera
(tècnic compartit de Joventut, tècnica referent d’ocupació
juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Pista poliesportiva exterior (futbol sala i frontó), piscines
municipals, local social, punt TIC.

Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte “Ivars més qu
mai” són els següents:



Campanya medi ambient: Previsió assistència mínim
joves (15 persones)
Jornades patrimoni: Previsió participació mínima joves (1
persones)
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Jornades Pesca i riu: Previsió participació mínima de jove
(10 persones)
Cursa atlètica: Previsió participació mínima joves (1
persones)
Caminada i BTT: Previsió participació mínima de joves (
persones)
Tallers rocòdrom: Previsió participació mínima de joves (
persones)
Sortida Sant Mamet: Previsió participació mínima de jove
(5 persones)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones)
Fes teu Alòs: Previsió participació joves (20 persones)

LES AVELLANES I HABITATGE,
SANTA LINYA
SALUT

PARTICIPACIÓ,

CULTURA,

TREBALL,

Nom del projecte

ARRELAVELLANES

Objectius

1. Aconseguir l’èxit en la transició domiciliària de les persones
joves, amb l’objectiu que s’acabin establint al municipi.
Augmentar les oportunitats d’accés a un habitatge de lloguer.
Posar en pràctica una política municipal eficient d’accés a
l’habitatge a Les Avellanes i Santa Linya, fomentant l’accés al
lloguer a uns preus assequibles per al jovent del municipi.
2. Impulsar l’arrelament i la participació entre el jovent i
l’Ajuntament.
3. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del municipi.
Consolidar les relacions intergeneracionals i teixir xarxes amb
totes les entitats locals de les quatre poblacions que integren
el municipi, incloses les juvenils com ara l’Associació de Joves
de Les Avellanes, l’Associació de Joves de Sant Miquel de
Tartareu, l’Associació de Joves de Santa Linya o la secció
juvenil de l’Associació de veïns Montalegre de Vilanova de la
Sal.
4. Promoure una vida saludable de les persones joves a través
de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i la pràctica
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de l’esport com a elements essencials per al manteniment
d’una vida saludable i com a element cohesionador entre les
persones joves del municipi. Crear activitats d’oci alternatiu
relacionades amb el món de l’esport i la salut.
5. Consolidar les activitats culturals d’èxit al municipi.
6. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones
joves de Les Avellanes.

Descripció

El projecte Arrelavellanes vol incidir en l’accés a l’habitatge de
lloguer com un dels aspectes clau per aconseguir
l’emancipació juvenil i l’arrelament dels joves al seu municipi,
així com també per evitar el despoblament i impulsar el
desenvolupament local. També preveu consolidar els projectes
i accions culturals i de foment dels valors que ja es duen a
terme al municipi, impulsar la pràctica de l’esport entre el jovent
i fomentar l’ocupació juvenil. En relació al foment de l’esport,
l’Ajuntament s’ha marcat com a prioritat la construcció d’una
piscina municipal al poble de Les Avellanes. El recinte donarà
diferents
llocs
de
treball
(monitors/es,
vigilants,
dinamitzadors/es d’activitats, etc...) que es preveu que siguin
ocupats en la seva majoria per persones joves del municipi.
També preveu consolidar les activitats esportives
extraescolars al pavelló poliesportiu dirigides a adolescents del
municipi i potenciar els esports de natura com ara la bicicleta
de muntanya (BTT), les rutes de senderisme o l’escalada. En
relació a l’eix Treball, l’Ajuntament vol potenciar la figura dels
joves emprenedors.

Desenvolupament d 1. Creació d’una borsa municipal de pisos buits, tant de lloguer
l'activitat
com de compra d’habitatge. L’Ajuntament xifra en una trentena
les cases buides als quatre pobles que conformen el municipi.
Els
propietaris
dels
immobles
i
els
possibles
arrendataris/compradors s’hauran de posar en contacte amb
l’Ajuntament, que actuarà com a intermediari. El projecte ha
comptat amb la participació activa dels joves del municipi, que
s’han encarregat de tasques de logística, suport i documentació,
com ara dur a terme un recompte dels habitatges buits.
2. Creació d’una sala de “coworking” per a joves emprenedors
del municipi per tal que puguin treballar plegats i aprofitar les
seves sinèrgies en benefici propi.
3. Construcció d’una piscina exterior municipal al poble de Les
Avellanes. És una de les grans prioritats de l’Ajuntament per
millorar l’oferta esportiva i de lleure dels estius a la població de
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Les Avellanes. La construcció de la piscina respon a una
reivindicació històrica dels veïns i veïnes del poble.
4. Construcció prevista a mig termini de la cobertura del pavelló
poliesportiu, tant bon punt la capacitat de finançament de
l’Ajuntament ho permeti, en resposta a l’interès expressat pel
jovent.
5. Habilitar un local de joves. L’Ajuntament treballarà per fer
realitat la necessitat expressada pel jovent del municipi de
disposar d’un espai propi de reunió i de trobada per planificar el
seu projecte d’activitats, amb la possibilitat de dur-hi a terme
activitats o de convertir-se en sala d’estudi amb connexió Wi-Fi.
La previsió és ubicar el local de joves a la població de Les
Avellanes.
6. Consolidar el calendari d’activitats esportives extraescolars al
pavelló poliesportiu del municipi. Potenciar les activitats
esportives dirigides al joves d’edats compreses entre els 12 i els
15 anys a través de cursets de diferents disciplines. Potenciar
les activitats relacionades amb l’escalada. Consolidar les
diferents actuacions esportives que es duen a terme durant tot
l’any, com ara sortides en btt, activitats esportives aquàtiques,
tallers de zumba i aeròbic, organització de campionats de futbol,
d’escalada, curses de muntanya o caminades nocturnes, entre
d’altres.
7. Creació i impuls d’espectacles culturals, com ara el
recentment creat Concert de poesia i música de Les Avellanes,
coincidint amb la Diada de Sant Jordi, o el concert anual de
cantautors joves a l’ermita Montalegre de Vilanova de La Sal.
També està previst potenciar el Festival Tartareu Folk, de
danses i músiques folk, amb tallers, espectacles i concerts
d’artistes de primera fila del panorama folk català.
8. Participació al programa JoVa.
9. Consolidar l’organització i execució dels camps de treball i els
casals, que es realitzen durant els estius al municipi.
10. Consolidació del programa “Enganxa’t a Les Avellanes”,
iniciat el 2016 en el marc del Pla Local de Joventut. El programa
vol incentivar la participació del jovent en les diferents activitats,
festivitats, actes festius del municipi així com també potenciar
els hàbits saludables a través de l’esport i de xerrades i/o tallers
relacionats amb l’àmbit de la salut. També vol fomentar l’esperit
de pertinença al poble i la cohesió social.
11. Suport a l’associacionisme: Participació anual dels joves a la
Comarkalada (Trobada de Joves de la Noguera organitzada a
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tres bandes per l’Ajuntament, el Consell Comarcal i l’Associació
de Joves) i suport a les entitats locals, entre les quals les
diferents associacions de joves del municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:










Borsa municipal de pisos buits: tots els mesos de l’any
Sala de coworking: Tots els mesos de l’any
Piscina exterior municipal: els mesos d’estiu
Nou local de joves: tots els mesos de l’any
JoVa: juliol i agost
Casals i camps de treball: juliol i agost
Espectacles culturals: tots els mesos de l’any
Enganxa’t a Les Avellanes!: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: octubre (Comarkalada)

Recursos humans

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals

ꞏ Ajuntament de Les Avellanes i Santa Linya (Regidoria de
Joventut). La voluntat de l’Ajuntament és que la implementació
de les polítiques de Joventut també impliquin un compromís
transversal de la resta de regidories, com la d’Esports o la de
Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi, amb especial atenció a les
associacions de joves.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la Noguera
(tècnic compartit de Joventut, tècnica referent d’ocupació
juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Pavelló Poliesportiu de Les Avellanes, sala d’actes de Les
Avellanes, biblioteca de Les Avellanes, locals socials, ludoteca
de Santa Linya, piscines municipals de Tartareu, Vilanova de
la Sal i Santa Linya, Centre de Dinamització del Patrimoni
Històric, Natural i Rural de Tartareu.
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Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents
actuacions
que
constitueixen
el
project
“ArrelAvellanes” són els següents:









LA BARONIA

Borsa municipal pisos buits: Previsió participació de jove
(25 persones)
Sala de “coworking”: Previsió assistència mínima de jove
(10 persones)
Piscina municipal Les Avellanes: Previsió participació d
joves (10 persones)
Espectacles culturals: Previsió participació joves voluntari
(15 persones)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones)
Camps de treball: Previsió nombre de joves voluntaris (
persones)
Enganxa’t a Les Avellanes!: Previsió participació joves (3
persones)
Suport a l’associacionisme: Assistència joves
Comarkalada (20 persones).

PARTICIPACIÓ, CULTURA, SALUT I TREBALL

DE RIALB
Nom del projecte

BARONIA AL MEU COR!

Objectius

1. Fomentar la cultura participativa i la predisposició de les
persones joves de La Baronia de Rialb per tal que adoptin
posicions més actives i compromeses amb el seu entorn.
Apoderar-les, acompanyar-les i/o capacitar-les per a la seva
implicació. Facilitar-los canals, eines, infraestructures i espais
per fomentar la seva organització i canalitzar la seva
participació. Implementar accions, programes i/o activitats
que fomentin el retorn dels joves al municipi i el sentiment de
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pertinença al poble. Crear mecanismes de participació entre
el jovent i l’Ajuntament.
2. Promoure una vida saludable de les persones joves a
través de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i la
pràctica de l’esport com a elements essencials per al
manteniment d’una vida saludable i com a element
cohesionador entre les persones joves del municipi. Crear
activitats d’oci alternatiu relacionades amb el món de l’esport
i la salut. Promoure un programa regular d’activitats
relacionades amb hàbits saludables durant tot l’any.
3. Incorporar noves activitats culturals a través de les quals
les persones joves s’hi sentin identificades i compromeses.
Consolidar les activitats culturals d’èxit al municipi.
4. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones
joves de La Baronia de Rialb. Fomentar l’ocupabilitat i l’accés
al món laboral de les persones joves del municipi a través
d’actius emergents com ara el turisme de natura.
5. Promoure l’associacionisme i les diverses formes de
participació i organització colꞏlectiva de les persones joves.
6. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del
municipi. Consolidar les relacions intergeneracionals i teixir
xarxes amb totes les entitats locals.

Descripció

El projecte Baronia al meu cor! té la intenció d’impulsar la
pràctica de l’esport i dels hàbits saludables entre el jovent,
així com també fomentar la seva participació i compromís en
el dia a dia del municipi. El projecte preveu implicar les
persones joves en la posada en marxa d’un programa de
coneixement de l’entorn privilegiat del municipi per posar en
valor l’esport i la natura i a la vegada aprofitar les sinèrgies
turístiques que això pot generar. Això es preveu traduir en la
participació activa dels joves en la senyalització de circuits i
rutes de muntanya i en l’organització de sortides esportives.
En l’àmbit del Treball la intenció passa per aplicar iniciatives
que fomentin l’emprenedoria del jovent en el turisme rural i,
pel que fa a la participació, el municipi vol treballar en la idea
d’aconseguir el compromís del jovent per dur a terme
espectacles i activitats culturals encarades a un públic jove, a
banda de consolidar els projectes i/o accions culturals i de
foment dels valors que ja es duen o s’han dut a terme
anteriorment al municipi. El principal motor econòmic del
municipi continua sent el sector primari (agricultura i
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ramaderia), però en els últims anys l’impacte del turisme ha
modificat sensiblement l’ocupabilitat al municipi.

Desenvolupament d 1.Creació d’un programa de coneixement de l’entorn de la
l'activitat
Baronia de Rialb, proper a la zona del Forat de Bulí, un dels
indrets naturals amb un impacte turístic més important dels
últims anys a la demarcació de Lleida juntament amb el
Congost de Mont-rebei. El programa preveu la implicació
activa del jovent del municipi en la senyalització i
condicionament de senders i circuits de curta durada per
fomentar un turisme de natura apte per a tots els nivells.
També preveu l’organització de diferents sortides
“excursionistes” del jovent del municipi per conèixer l’entorn i,
a la vegada, fomentar la cohesió i el sentiment de pertinença
al poble.
2. Programació anual de diferents sortides esportives:
organització d’activitats en disciplines aquàtiques com ara
barranquisme, esquí aquàtic (tant a la zona del pantà com a la
del Forat de Bulí), piragüisme, pàdel surf, escalada o ioga. El
programa també es completarà amb sortides culturals al
territori. La intenció és que el jovent s’encarregui d’organitzar
les activitats, amb el suport econòmic i logístic de l’Ajuntament.
3. Creació d’una Nit Jove/Setmana Jove: El jovent del municipi
i l’Ajuntament treballaran plegats per posar en marxa una
vetllada lúdico-musical/cultural al municipi enfocada cap a un
públic jove, amb la previsió d’incloure-hi activitats culturals els
dies previs a la jornada. La iniciativa és una de les propostes
que ha fet arribat el jovent del municipi a l’Administració Local
i l’objectiu és crear mecanismes de colꞏlaboració amb el jovent
per tal que s’encarregui d’organitzar la Nit Jove.
4. Habilitar un local de joves: Amb l’objectiu d’impulsar
l’associacionisme juvenil, l’Ajuntament treballarà per fer realitat
la necessitat expressada pel jovent del municipi de disposar
d’un espai propi de reunió i de trobada per planificar el seu
projecte d’activitats, amb la possibilitat de dur-hi a terme
activitats o de convertir-se en sala d’estudi amb connexió WiFi. La previsió és ubicar el local de joves a la població de
Gualter.
5. Recuperació/condicionament de camins antics del municipi
i adaptar-los a l’impacte turístic a través de la senyalització del
programa Wikiloc, un web per descobrir i compartir rutes a
l'aire lliure a peu, en BTT i de moltes més activitats. La intenció
és aconseguir el compromís del jovent en la recuperació
d’aquests camins i alhora fomentar el turisme rural i de natura.
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6. Creació d’una borsa municipal de pisos buits, ja sigui de
lloguer o de compra, per fomentar l’accés de les persones
joves del municipi a un domicili propi i a un preu digne i
assequible. Elaboració d’un estudi del parc actual d’habitatges
buits. Promoure l’habitatge de lloguer, actualment gairebé
inexistent.
7. Participació al programa JoVa (Joves i Valors), impulsat per
l’Oficina Jove de la Noguera.
8. Consolidació del programa “Fem camí”, iniciat el 2016 en el
marc del Pla Mancomunat de Joventut Mig Segre, amb la
participació dels Ajuntaments de la Baronia, Cabanabona i
Oliola. El programa vol incentivar la participació del jovent en
les diferents festivitats, actes festius i activitats del municipi.
9. Suport a l’associacionisme: Suport als colꞏlectius joves del
municipi i a les entitats locals amb participació juvenil.
Compromís municipal per fomentar la creació d’una associació
de joves o una comissió de joves al municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:









Recursos humans

Senyalització/condicionament rutes senderisme: tots el
mesos de l’any
Sortides esportives: tots els mesos de l’an
(preferentment estiu)
Sortides culturals: tots els mesos de l’any (primavera
estiu, tardor)
Nit Jove/Setmana Jove: Juliol o agost (però l’organitzaci
implicarà tots els mesos de l’any).
Nou local de joves: tots els mesos de l’any
JoVa: juliol i agost
Fem camí!: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: octubre (Comarkalada)

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals
ꞏ Ajuntament de La Baronia de Rialb (Regidoria de Joventut).
La voluntat de l’Ajuntament és que la implementació de les
polítiques de Joventut també impliquin un compromís
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transversal de la resta de regidories, com la d’Esports o la de
Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la
Noguera (tècnic compartit de Joventut, tècnica referent
d’ocupació juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals amb els quals es compta al municipi
de La Baronia de Rialb són els locals socials. Pràcticament
n’hi ha un a cadascun dels 11 nuclis del municipi. També
disposa d'un alberg , l'alberg de la Torra, que actualment no
és municipal.

Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte BARONIA A
MEU COR! són els següents:








BELLMUNT
Nom del projecte

Senyalització rutes: Previsió assistència mínima de jove
(10 persones)
Sortides esportives: Previsió assistència mínima de jove
(15 persones)
Sortides culturals: Previsió participació de joves (1
persones)
Nit Jove/Setmana Jove: participació de joves (1
persones)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones)
Fem camí!: Previsió participació joves (15 persones)
Suport a l’associacionisme: Assistència joves
Comarkalada (10 persones).

SALUT, PARTICIPACIÓ, HABITATGE I CULTURA
MÉS AMUNT BELLMUNT
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Objectius

1. Promoure una vida saludable de les persones joves a
través de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i
la pràctica de l’esport com a elements essencials per al
manteniment d’una vida saludable i com a element de
cohesió entre les persones joves del municipi. Crear
activitats d’oci alternatiu relacionades amb el món de
l’esport i la salut. Promoure un programa d’activitats
esportives regular durant l’any.
2. Vetllar per l’emancipació domiciliar de les persones joves,
amb l’objectiu que s’acabin establint al municipi. Augmentar
les oportunitats d’accés a un habitatge, a uns preus
assequibles per al jovent del municipi.
3. Fomentar l’arrelament i la participació del jovent a
Bellmunt d’Urgell. Implementar accions, programes i/o
activitats que fomentin el retorn dels joves al municipi i el
sentiment de pertinença al poble. Crear mecanismes de
participació entre el jovent i l’Ajuntament.
4. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del
municipi. Consolidar les relacions intergeneracionals i teixir
xarxes amb totes les entitats locals, inclosa l’Assemblea de
Joves de Bellmunt d’Urgell.
5. Consolidar les activitats
socioeconòmic d’èxit al municipi.

Descripció

culturals

i

d’impuls

El projecte Més Amunt Bellmunt vol focalitzar la seva
atenció en l’impuls de la pràctica de l’esport i el foment
d’hàbits saludables entre el jovent, així com també en
incrementar les opcions de les persones joves per quedarse a viure al municipi. Davant la inexistència d’habitatge de
lloguer, el municipi ha experimentat un interès creixent del
jovent per establir-s’hi mitjançant la compra d’una vivenda,
tot i que la manca d’oferta i els alts preus de la venda
d’habitatges també dificulten aquesta opció. En relació a
l’impuls de l’esport, l’Ajuntament preveu pivotar la seva
acció en dos pilars; D’una banda, els equipaments, amb la
millora dels existents i l’aposta per crear-ne d’altres de nous.
I de l’altra, les activitats, vinculades a dos actius esportius
importants del municipi com són el futbol sala i la bicicleta
de muntanya. El principal motor econòmic del municipi
continua sent el sector primari (agricultura i ramaderia), per
la qual cosa des de l’ajuntament també es fomentarà la
formació en emprenedoria jove rural.
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Desenvolupament
l'activitat

d 1.Construcció d’una pista d’skate: L’skate és un esport urbà
a l’alça i des de l’Ajuntament es vol fer una aposta decidida
per habilitar un espai amb diferents mòduls i rampes on es
pugui practicar aquesta disciplina, ja sigui mitjançant taules,
patins o patinets. A falta de concretar-ne la ubicació,
l’Ajuntament preveu dur a terme les obres d’aquest nou
equipament en els propers anys.
2. Creació d’una bicicletada popular; L’Ajuntament preveu
l’organització, juntament amb el jovent del municipi, d’una
sortida popular de bicicletes pel terme de Bellmunt d’Urgell,
al seu pas per la Serra d’Almenara. La jornada esportiva
també inclouria la possibilitat de dur-la a terme caminant.
3. Tallers d’acrobàcies de BTT: Impartició de tallers d’iniciació
al món del les bicis acrobàtiques. Els tallers es completen
amb la celebració d’exhibicions de bicis BTT acrobàtiques.
4. Condicionament de la pista esportiva. En resposta a una
de les peticions del jovent del municipi, l’Ajuntament preveu
millorar la pista esportiva exterior del municipi. Els treballs de
rehabilitació preveuen la substitució de la tanca metàlꞏlica
actual per una altra de més alta, la instalꞏlació d’una grada i
el condicionament del paviment.
5. Gimnàs al pavelló poliesportiu: Instalꞏlació de diferents
màquines de musculació en un dels racons del pavelló
poliesportiu del municipi.
6. Campus d’estiu de futbol sala: El campus es vol crear
aprofitant la importància que té aquesta disciplina esportiva
al municipi. El jovent del municipi va crear ara fa uns anys un
equip de futbol sala, amb la intenció i la intenció és que en
els propers anys es produeixi un relleu generacional del
combinat. El campus, impartit pels propis membres de l’equip
de futbol sala, s’allargaria durant dues setmanes als estius
7. Millora del local de joves: Obres de climatització al local de
joves, utilitzat per l’Assemblea de Joves de Bellmunt d’Urgell.
Els treballs permetran que l’espai disposi d’aire condicionat a
l’estiu i calefacció a l’hivern. L’equipament també es preveu
dotar d’una nova normativa d’ús i de gestió que permeti un
millor manteniment del local. El municipi disposa actualment
d’un altre local de joves, de dimensions més petites, reservat
per a adolescents de 13 a 17 anys.
8. Creació d’habitatge nou: L’Ajuntament preveu encarregar
un estudi per mirar d’aplicar modificacions puntuals al pla
urbanístic del municipi. L’objectiu d’aquestes modificacions
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consisteix en facilitar la construcció de vivenda nova en
terrenys on actualment es ilꞏlegal.
9. Tallers d’emprenedoria rural, dirigits a joves que treballen
al sector primari (agricultura i ramaderia).
10. Participació al programa JoVa (Joves i Valors), impulsat
per l’Oficina Jove de la Noguera..
11. Consolidació del programa “Ben Amunt Bellmunt”, iniciat
el 2016 en el marc del Pla Local de Joventut. El programa vol
incentivar la participació del jovent en les diferents festivitats,
actes festius i activitats socials i culturals del municipi. També
incideix en fomentar hàbits de vida saludable a través
d’activitats com ara tallers esportius a les piscines municipals.
12. Suport a l’associacionisme i a l’Assemblea de Joves de
Bellmunt d’Urgell en particular. Participació anual dels joves
a la Comarkalada (Trobada de Joves de la Noguera
organitzada a tres bandes per l’Ajuntament, el Consell
Comarcal i l’Associació de Joves). Suport a altres entitats
locals amb presència de gent jove i organització d’activitats
per cohesionar el jovent i consolidar el teixit associatiu del
municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:









Pista d’skate: tots els mesos de l’any
Bicicletada popular: durant els mesos d’esti
(organització i celebració)
Tallers acrobàcies BTT: juliol, agost i setembre
Campus futbol sala: juliol, agost, setembre
Tallers emprenedoria rural: tots els mesos de l’any
JoVa: juliol i agost
“Ben Amunt Bellmunt”: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: octubre (Comarkalada) i tot
els mesos de l’any.

Recursos humans

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals

ꞏ Ajuntament de Bellmunt d’Urgell (Regidoria de Joventut).
La voluntat de l’Ajuntament és que la implementació de les
polítiques de Joventut també impliquin un compromís
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transversal de la resta de regidories, com la d’Esports o la
de Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi, com ara l’Assemblea de Joves
de Bellmunt d’Urgell.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la
Noguera (tècnic compartit de Joventut, tècnica referent
d’ocupació juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Pista esportiva, pavelló poliesportiu, piscines municipals,
Local de Joves, Casal Social, punt TIC.

Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte “Més amun
Bellmunt” són els següents:









Pista d’skate: Previsió assistència mínima de joves (1
persones)
Bicicletada: Previsió participació mínima joves (1
persones)
Tallers BTT: Previsió participació mínima joves (2
persones)
Campus futbol sala: Previsió participació mínima d
joves (15 persones)
Tallers emprenedoria: Previsió participació mínima d
joves (10 persones)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones
Ben Amunt Bellmunt!: Previsió participació joves (2
persones)
Suport a l’associacionisme: Assistència joves
Comarkalada (10 persones)
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CABANABONA

SALUT, PARTICIPACIÓ I CULTURA

Nom del projecte

RESSONA CABANABONA

Objectius

1. Promoure una vida saludable de les persones joves a
través de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i
la pràctica de l’esport com a elements essencials per al
manteniment d’una vida saludable i com a element de
cohesió entre les persones joves del municipi. Crear
activitats d’oci alternatiu relacionades amb el món de
l’esport i la salut. Promoure un programa d’activitats
esportives regular durant l’any.
2. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del
municipi de Cabanabona. Consolidar les relacions
intergeneracionals i teixir xarxes amb totes les entitats locals.
3. Fomentar l’arrelament i la participació del jovent a
Cabanabona. Implementar accions, programes i/o activitats
que fomentin el retorn dels joves al municipi i el sentiment
de pertinença al poble. Crear mecanismes de participació
entre el jovent i l’Ajuntament.
4. Consolidar les activitats
socioeconòmic d’èxit al municipi.

Descripció

culturals

i

d’impuls

El projecte Ressona Cabanabona per als propers anys es
centrarà en potenciar la pràctica de l’esport i els hàbits
saludables entre el jovent del municipi i a la vegada
fomentar la participació i la cohesió del jovent a través de la
posada en marxa d’un local de joves. Aquest nou
equipament, que respon a una reivindicació històrica dels i
les joves del municipi, es situarà en una de les sales del
futur nou edifici consistorial, les obres del qual es preveu
que finalitzin l’any 2022. Pel que fa a l’impuls de l’esport i
els hàbits saludables, des de l’Ajuntament es vol fer un pas
endavant en la construcció d’una pista poliesportiva exterior
i una posta de pàdel, complementant així l’oferta
d’equipaments esportius dels quals disposa el municipi. En
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plana cultural, també es vol millorar l’oferta cultural i lúdica
per al jovent del municipi. El principal motor econòmic de
Cabanabona continua sent el sector primari (agricultura i
ramaderia), per la qual cosa l’Ajuntament també té previst
fomentar l’emprenedoria jove rural.

Desenvolupament
l'activitat

d 1. Construcció d’un nou local de joves; El jovent podrà
disposar d’un espai propi de reunió i trobada per planificar el
seu projecte d’activitats, amb la possibilitat de dur-hi a terme
activitats o de convertir-se en sala d’estudi i/o de jocs. Fins
ara el jovent es reunia al local social. L’Ajuntament treballarà
per fer realitat la necessitat de disposar d’un local propi
expressada pel jovent del municipi i la previsió és que el nou
local de joves sigui una realitat una vegada hagin finalitzat les
obres de construcció del nou Ajuntament de Cabanabona. La
previsió és ubicar el nou local de joves en una de les sales
del nou edifici consistorial.
2. Campionats de videojocs: L’Ajuntament i el jovent del
municipi preveuen tirar endavant diferents campionats de
videojocs de consoles com ara Playstation o NintendoSwitch.
La previsió és que l’organització d’aquestes activitats vagi a
càrrec del jovent del poble.
3. Gimcana per a joves; Posada en marxa d’una gimcana per
a joves i adolescents del municipi i rodalies. La gimcana es
preveu que l’organitzin els i les joves amb el suport de
l’Ajuntament i es durà a terme durant els estius.
4. Torneig de bàsquet; Organització, a càrrec de l’Ajuntament
en colꞏlaboració amb el jovent, d’un campionat de bàsquet
estiuenc que es disputarà a la futura nova pista poliesportiva
exterior.
5. Construcció pista poliesportiva exterior: És una altra de les
peticions històriques dels veïns i veïnes del municipi. Les
obres de construcció d’aquest nou equipament esportiu que
permetrà la pràctica de diferents esports es preveu que
comencin en els propers mesos.
6. Construcció d’una pista de pàdel: L’Ajuntament preveu tirar
endavant les obres de construcció d’una pista de pàdel, en
resposta a l’interès expressat pel jovent del municipi. La
intenció és gestionar l’equipament de del mateix Ajuntament,
amb la voluntat de celebrar-hi campionats i organitzar-hi
cursets d’iniciació.
7. Caminada/bicicletada popular: Posada en marxa d’una
caminada/bicicletada popular anual al municipi per fomentar
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la cohesió social. La previsió és que la iniciativa es celebri
una vegada a l’any i que el trajecte, que es podrà dur a terme
caminant o en bicicleta.
8. Participació al programa JoVa (Joves i Valors), impulsat
per l’Oficina Jove de la Noguera..
9. Consolidació del programa “Fem camí”, iniciat el 2016 en
el marc del Pla Mancomunat de Joventut Mig Segre, amb la
participació dels Ajuntaments de la Baronia, Cabanabona i
Oliola. El programa vol incentivar la participació del jovent en
les diferents festivitats, actes festius i activitats del municipi.
10. Suport a l’associacionisme juvenil: Suport als colꞏlectius
joves del municipi i a les entitats locals amb participació
juvenil. Compromís municipal per fomentar la creació d’una
associació de joves o una comissió de joves al municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:









Recursos humans

Campionats videojocs: tots els mesos de l’an
(organització)
Campionat bàsquet: juny, juliol, agost i setembre
Gimcana per a joves: juny, juliol, agost, setembre
Pista pàdel/campionats/cursets: tots els mesos de l’any
Caminada/bicicletada popular: maig, juny, juliol
JoVa: juliol i agost
“Fem camí”: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: tots els mesos de l’any.

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals
ꞏ Ajuntament de Cabanabona (Regidoria de Joventut). La
voluntat de l’Ajuntament és que la implementació de les
polítiques de Joventut també impliquin un compromís
transversal de la resta de regidories, com la d’Esports o la
de Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi.
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ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la
Noguera (tècnic compartit de Joventut, tècnica referent
d’ocupació juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
piscina municipal de Cabanabona, local social, Punt Jove
TIC.

Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte RESSONA
CABANABONA són els següents:








CUBELLS

Campionats videojocs: Previsió participació mínima d
joves (10 persones)
Torneig bàsquet: Previsió assistència mínima de jove
(20 persones)
Gimcana per a joves: Previsió participació mínima d
joves (10 pers.)
Pàdel/cursets/campionat. Previsió assistència mínim
(8 joves)
Caminada/biciletada popular: Previsió assistènci
mínima joves (6 pers.)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones
“Fem Camí”: Previsió participació joves (15 persones)

SALUT, PARTICIPACIÓ I CULTURA

Nom del projecte

A QBLLS M’HI QUEDO

Objectius

1. Promoure una vida saludable de les persones joves a
través de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i
la pràctica de l’esport com a elements essencials per al
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manteniment d’una vida saludable i com a element de
cohesió entre les persones joves del municipi. Crear
activitats d’oci alternatiu relacionades amb el món de
l’esport i la salut. Promoure un programa d’activitats
esportives regular durant l’any.
2. Fomentar l’arrelament i la participació del jovent a
Cubells. Implementar accions, programes i/o activitats que
fomentin el retorn dels joves al municipi i el sentiment de
pertinença al poble. Crear mecanismes de participació entre
el jovent i l’Ajuntament.
3. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del
municipi
de
Cubells.
Consolidar
les
relacions
intergeneracionals i teixir xarxes amb totes les entitats
locals, inclosa l’Associació de Joves Jo Qblls.
4. Consolidar les activitats
socioeconòmic d’èxit al municipi.
Descripció

Desenvolupament
l'activitat

culturals

i

d’impuls

El projecte A Qblls m’hi Quedo vol focalitzar la seva atenció
en l’impuls de la pràctica de l’esport i en el foment d’hàbits
saludables entre el jovent, així com també consolidar la
participació activa dels joves en el programa cultural del
municipi. En aquest punt, el projecte també preveu
consolidar les accions culturals i de foment dels valors que
ja es duen o s’han dut a terme anteriorment a Cubells. En
relació a l’impuls de l’esport, el municipi disposa de diferents
equipaments municipals, com ara les piscines municipals,
la pista poliesportiva o el rocòdrom municipal i vol potenciar
l’atletisme de muntanya, que acabarà d’influir decisivament
en l’èxit de la implementació del projecte. El principal motor
econòmic del municipi continua sent el sector primari
(agricultura i ramaderia), tot i que en els últims anys
l’aparició del turisme rural i l’hostaleria s’ha anat
consolidant, amb una oferta integrada per fins a 4 cases
rurals i dos restaurants.

d 1.Cursa atlètica de muntanya Senglar Trail; Després d’una
primera edició celebrada l’any 2019 amb un gran èxit de
participació i la suspensió de la segona edició a causa de la
Covid-19, l’Ajuntament afronta els propers anys amb la
voluntat d’apostar fort per aquesta cursa atlètica, que compta
amb l’organització activa del jovent del municipi. L’objectiu és
potenciar encara més la implicació dels joves en
l’organització de la prova, que també comporta un impacte
turístic i econòmic per al municipi.
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2. Rehabilitació del rocòdrom/tallers d’iniciació: Execució
d’obres de millora d’aquest equipament exterior. Dur a terme
una campanya per promocionar-ne l’ús. Impulsar la impartició
de tallers d’escalada per als més joves.
3. Senyalització zones d’escalada i rutes de senderisme: El
programa preveu la participació activa del jovent en la
senyalització de les dues principals zones d’escalada natural
del municipi (la serra de Mania i l’Indret) i també de diferents
senders, amb l’objectiu de fomentar el turisme esportiu i de
natura i de crear sentiment de pertinença al poble.
4. Rutes saludables: Posada en marxa de la Jornada de
Primavera, una iniciativa que s’allarga durant tot un dia i que
inclou una caminada per “rutes saludables” del terme, una
visita als horts de la zona, una plantada d’arbres i una activitat
cultural, com ara un cinefòrum.
5. Creació d’un campionat de futbol sala. Posada en marxa
d’aquest torneig esportiu amb la participació d’equips joves
locals i de municipis propers. La iniciativa es duu a terme en
resposta a una petició del jovent del municipi. El torneig se
sumaria al que ja existeix per a nens i nenes de fins a 13
anys.
6. Habilitació d’un local de joves: Amb l’objectiu d’impulsar
l’associacionisme juvenil, l’Ajuntament treballarà per fer
realitat la necessitat expressada pel jovent del municipi de
disposar d’un espai propi de reunió i de trobada per planificar
el seu projecte d’activitats, amb la possibilitat de dur-hi a
terme activitats o de convertir-se en sala d’estudi amb
connexió Wi-Fi. Actualment els joves es reuneixen al local de
la Penya Barcelonista del poble i, amb l’obertura d’un local de
joves podran disposar d’un espai propi per reunir-se,
planificar les seves activitats i dur-hi a terme cursos i/o tallers.
7. Participació al programa JoVa (Joves i Valors), impulsat
per l’Oficina Jove de la Noguera..
8. Consolidació del programa “Jo a Qblls”, iniciat el 2016 en
el marc del Pla Local de Joventut. El programa vol incentivar
la participació del jovent en les diferents festivitats, actes
festius i activitats socials i culturals del municipi. També
incideix en fomentar hàbits de vida saludable a través
d’activitats com ara tallers esportius a les piscines municipals.
9. Suport a l’associacionisme i a l’Associació de Joves Jo
Qblls en particular. Participació anual dels joves a la
Comarkalada (Trobada de Joves de la Noguera organitzada
a tres bandes per l’Ajuntament, el Consell Comarcal i
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l’Associació de Joves). Suport a altres entitats locals amb
presència de gent jove i organització d’activitats per
cohesionar el jovent i consolidar el teixit associatiu del
municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:










Senglar Trail: tots els mesos de l’any (organització)
Rocòdrom/tallers: tots els mesos de l’any
Senyalització zones escalada/senders: tots els meso
de l’any
Campionat futbol sala: juliol, agost, setembre
Jornada de primavera: al mes de maig
Obertura local de joves: tots els mesos de l’any
JoVa: juliol i agost
Jo a Qblls: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: octubre (Comarkalada) i tot
els mesos de l’any.

Recursos humans

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals

ꞏ Ajuntament de Cubells (Regidoria de Joventut). La
voluntat de l’Ajuntament és que la implementació de les
polítiques de Joventut també impliquin un compromís
transversal de la resta de regidories, com la d’Esports o la
de Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi, com ara l’Associació de Joves
Jo Qblls.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la
Noguera (tècnic compartit de Joventut, tècnica referent
d’ocupació juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Pista poliesportiva, piscines municipals, Local Social de
Sant Miquel, Local Social del Castell, Local de la Penya
Barcelonista, punt TIC, camp de futbol, rocòdrom.
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Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte A QBLLS
M’HI QUEDO són els següents:









FORADADA

Senglar Trail: Previsió assistència mínima de joves (4
persones)
Rocòdrom /cursets: Previsió participació mínima jove
(20 persones)
Senyalització escalada/senders: Previsió participaci
mínima joves (20)
Campionat futbol sala: Previsió participació mínima d
joves (25 persones)
Jornada de Primavera: Previsió participació mínima d
joves (10 persones)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones
JO a Qblls!: Previsió participació joves (40 persones)
Suport a l’associacionisme: Assistència joves
Comarkalada (10 persones)

SALUT, PARTICIPACIÓ I CULTURA

Nom del projecte

FEM GRAN FORADADA

Objectius

1. Promoure una vida saludable de les persones joves a
través de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i
la pràctica de l’esport com a elements essencials per al
manteniment d’una vida saludable i com a element de
cohesió entre les persones joves del municipi. Crear
activitats d’oci alternatiu relacionades amb el món de
l’esport i la salut. Promoure un programa d’activitats
esportives regular durant l’any.
2. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del
municipi. Consolidar les relacions intergeneracionals i teixir
xarxes amb totes les entitats locals.
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3. Fomentar l’arrelament i la participació del jovent a
Foradada. Implementar accions, programes i/o activitats
que fomentin el retorn dels joves al municipi i el sentiment
de pertinença al poble. Crear mecanismes de participació
entre el jovent i l’Ajuntament.
4. Consolidar les activitats
socioeconòmic d’èxit al municipi.

Descripció

Desenvolupament
l'activitat

culturals

i

d’impuls

El projecte Fem gran Foradada per als propers anys es
centrarà en potenciar la pràctica de l’esport i els hàbits
saludables entre el jovent del municipi, així com impulsar la
memòria històrica entre aquest colꞏlectiu i donar més valor
al territori i al patrimoni cultural de la zona a través de la
implicació del jovent. És per aquest motiu que des de
l’Ajuntament es duran a terme accions ambicioses dirigides
en aquest últim àmbit com ara un projecte de recuperació
d’un refugi de la Guerra Civil o un camp de treball
internacional centrat en la localització i rehabilitació de
restes i jaciments arqueològics. Així mateix, el projecte vol
consolidar la participació activa dels joves en el programa
cultural del municipi. En relació a l’impuls de l’esport, el
municipi preveu dur a terme un gran esforç per construir
diversos equipaments esportius, com és el cas d’una pista
de pàdel o un rocòdrom indoor. El principal motor econòmic
del municipi continua sent el sector primari (agricultura i
ramaderia), per la qual cosa l’Ajuntament també té previst
fomentar l’emprenedoria jove rural.

d 1. Trail Lo Bunker; L’Ajuntament afronta els propers anys
amb la voluntat d’apostar fort per aquesta cursa atlètica, que
s’ha convertit en tot un referent en el calendari de curses de
muntanya de les terres de Lleida. La prova, que transcorre
per diferents indrets del municipi, alguns dels quals amb un
alt grau de dificultat, compta amb l’organització activa del
jovent del municipi. L’objectiu és potenciar encara més la
implicació dels joves en l’organització de la prova, que també
comporta un impacte turístic i econòmic per al municipi.
2. Creació estades esportives d’estiu de bàsquet; El pavelló
poliesportiu del municipi preveu comptar des d’aquest any
2021 amb unes estades esportives de bàsquet que es duran
a terme durant els estius. L’ajuntament hi colꞏlaborarà de
forma activa, cedint-ne l’organització a l’associació CENG
Artesa de Segre.
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3. Construcció d’una pista de pàdel: L’Ajuntament preveu
tenir enllestides les obres de construcció d’una pista de pàdel
durant aquest any 2021, en resposta a l’interès expressat pel
jovent del municipi. La intenció és gestionar l’equipament de
del mateix Ajuntament, amb la voluntat de celebrar-hi
campionats i organitzar-hi cursets d’iniciació.
4. Construcció d’un rocòdrom indoor/tallers: Execució d’obres
de construcció d’un rocòdrom en un dels laterals del pavelló
poliesportiu del municipi. L’equipament esportiu també
respon a una petició del jovent del municipi. Dur a terme una
campanya per promocionar-ne l’ús. Impulsar la impartició de
tallers d’escalada per als més joves.
5. Caminada/bicicletada popular: Posada en marxa d’una
caminada/bicicletada popular anual al municipi per fomentar
la cohesió social entre els sis nuclis agregats que integren el
municipi. La previsió és que la iniciativa es celebri una
vegada a l’any i que el trajecte, que es podrà dur a terme
caminant o en bicicleta, arrenqui cada any des d’un nucli
diferent i transcorri pels sis pobles.
6. Recuperació d’un refugi de la Guerra Civil: Posada en
marxa d’un projecte de recuperació d’un antic refugi creat i
utilitzat durant la Guerra Civil espanyola pels veïns i veïnes
del municipi i voltants. L’actuació s’emmarca en la voluntat de
recuperar la memòria històrica i forma part del projecte de
memorial Democràtic impulsat des de la Generalitat. La
voluntat passa per implicar els joves del municipi en el
projecte de rehabilitació d’aquest refugi i a la vegada dur a
terme diferents tallers i xerrades per interpretar aquestes
construccions i per recordar els efectes devastadors de la
Guerra Civil.
7. Camp de treball arqueològic internacional: L’Ajuntament
preveu impulsar la creació al municipi d’un camp de treball
internacional per a majors de 18 anys que es centrarà en la
localització i la recuperació de restes i jaciments arqueològics
ubicats al terme municipal.
8. Obertura d’un punt d’informació turístic. El municipi té
previst habilitar un punt d’informació turístic al poble per
donar resposta a l’interès creixent del turisme a la zona.
L’Ajuntament preveu cobrir les places de informador/a de
l’equipament a través de la contractació de joves.
9. Participació al programa JoVa (Joves i Valors), impulsat
per l’IOficina Jove de la Noguera..
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10. Consolidació del programa “Descobreix Foradada”, iniciat
el 2016 en el marc del Pla Local de Joventut. El programa vol
incentivar la participació del jovent en les diferents festivitats,
actes festius i activitats socials i culturals del municipi. El
programa preveu donar un un nou impuls a la Setmana
Cultural, amb diferents activitats, tallers, jornades i xerrades
d’àmbit cultural que es duen a terme diàriament durant una
setmana del mes de maig als diferents nuclis que integren el
municipi. També incideix en fomentar hàbits de vida
saludable a través d’activitats com ara tallers esportius a la
piscina municipal.
11. Suport a l’associacionisme i a l’Associació de Joves de
Foradada en particular. Participació anual dels joves a la
Comarkalada (Trobada de Joves de la Noguera organitzada
a tres bandes per l’Ajuntament, el Consell Comarcal i
l’Associació de Joves). Suport a altres entitats locals amb
presència de gent jove i organització d’activitats per
cohesionar el jovent i consolidar el teixit associatiu del
municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:












Recursos humans

Trail Lo Bunker: tots els mesos de l’any (organització)
Estades bàsquet: juny, juliol, agost i setembre
Camp de treball internacional: juny, juliol, agos
setembre
Recuperació refugi Guerra Civil: tots els mesos de l’an
Punt informació turístic: tots els mesos de l’any
Pista pàdel/campionats/cursets: tots els mesos de l’any
Rocòdrom/tallers: tots els mesos de l’any
Caminada/bicicletada popular: maig, juny, juliol
JoVa: juliol i agost
“Descobreix Foradada”: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: octubre (Comarkalada) i tot
els mesos de l’any.

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals
ꞏ Ajuntament de Foradada (Regidoria de Joventut). La
voluntat de l’Ajuntament és que la implementació de les
polítiques de Joventut també impliquin un compromís
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transversal de la resta de regidories, com la d’Esports o la
de Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la
Noguera (tècnic compartit de Joventut, tècnica referent
d’ocupació juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Pavelló poliesportiu de Foradada, piscina municipal
Foradada, local de joves (Foradada), locals socials.

Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte FEM GRAN
FORADADA són els següents:












Trail Lo Bunker: Previsió participació mínima de jove
(15 persones)
Estades bàsquet: Previsió assistència mínima de jove
(20 persones)
Camp de treball internacional: Previsió assistènci
mínima (15 joves)
Recuperació Refugi/tallers; Previsió assistència mínim
(15 joves)
Punt d’informació: previsió participació mínima de jove
(2 persones)
Rocòdrom/cursets: Previsió assistència mínima jove
(10 persones)
Pàdel/cursets/campionat. Previsió assistència mínim
(15 joves)
Caminada/biciletada popular: Previsió assistènci
mínima joves (15 pers.)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones
“Descobreix Foradada”: Previsió participació joves (2
persones)
Suport a l’associacionisme: Assistència joves
Comarkalada (10 pers.)
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IVARS DE NOGUERA

SALUT, PARTICIPACIÓ, HABITATGE I CULTURA

Nom del projecte

IVARS MÉS QUE MAI

Objectius

1. Promoure un municipi més sostenible i respectuós amb
l’entorn natural, impulsant així, encara que sigui a petita
escala, la lluita contra el canvi climàtic.
2. Promoure una vida saludable de les persones joves a
través de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i
la pràctica de l’esport com a elements essencials per al
manteniment d’una vida saludable i com a element de
cohesió entre les persones joves del municipi. Crear
activitats d’oci alternatiu relacionades amb el món de
l’esport i la salut. Promoure un programa d’activitats
esportives regular durant l’any.
3. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del
municipi d’Ivars de Noguera. Consolidar les relacions
intergeneracionals i teixir xarxes amb totes les entitats
locals.
4. Fomentar l’arrelament i la participació del jovent al
municipi. Implementar accions, programes i/o activitats que
fomentin el retorn dels joves al municipi i el sentiment de
pertinença al poble. Crear mecanismes de participació entre
el jovent i l’Ajuntament.
5. Consolidar les activitats
socioeconòmic d’èxit al municipi.

Descripció

culturals

i

d’impuls

Un dels principals eixos del projecte Ivars més que mai es
centrarà en el foment de polítiques i campanyes concretes
vinculades a la sostenibilitat i el respecte mediambiental
amb la participació activa del jovent del municipi. Des de
l’ajuntament s’engegaran accions de conscienciació sobre
el canvi climàtic, com ara xerrades, tallers o sortides. Així
mateix, el projecte també preveu focalitzar la seva atenció
en l’impuls de la pràctica de l’esport i el foment d’hàbits
saludables entre el jovent, així com també incrementar les
opcions de les persones joves per quedar-se a viure al
municipi. Pel que fa al foment de la participació i la cohesió
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social, des del Consistori es vol potenciar una de les
tradicions més arrelades i estimades del municipi, la romeria
a l’Ermita de Cérvoles, una sortida anual a aquest
monument per part de grans i petits que es celebra des de
fa centenars d’anys i que ara es vol impulsar a través d’una
major implicació del jovent, que també s’hi bolca any rere
any. El principal motor econòmic del municipi continua sent
el sector primari (agricultura i ramaderia), per la qual cosa
des de l’ajuntament també es fomentarà la formació en
emprenedoria jove rural.

Desenvolupament
l'activitat

d 1.Creació de campanyes i tallers de conscienciació
medioambiental: Posada en marxa de diferents activitats de
respecte al medi ambient com ara sortides de recollida de
brossa pel terme (com ara la zona del riu), campanyes de
manteniment de l’entorn i tallers sobre reciclatge, canvi
climàtic o respecte mediambiental impartits per professionals
i
també
pels
mateixos
joves
del
municipi.
Jornades/conferències centrades en el respecte cap a
l’entorn natural i el canvi climàtic. Creació de la figura de
l’agent cívic a càrrec d’una persona jove de la població.
2. Tallers emprenedoria rural: Organització de diferents
tallers dirigits a joves sobre producció agrícola de fruiters, en
el marc de la Fira Tast del Prèssic d’Ivars, el certamen
agroalimentari més important del municipi.
3. Aplec de Cérvoles: Aposta econòmica municipal decidida
per aquesta jornada lúdico-cultural, de gran tradició i estima
per als i les ivarsencs i ivarsenques, que fomenta la relació
intergeneracional. L’objectiu és aconseguir una major
implicació de les persones joves en l’organització de les
diferents activitats que es celebren aquell dia al voltant de
l’ermita de Cérvoles, com ara el Joc del Catxo, els
campionats de botifarra, el dinar o la xocolatada popular.
4. Cursa atlètica Trail Montpedró. L’Ajuntament afronta els
propers anys amb la voluntat d’apostar fort per aquesta cursa
atlètica, que compta amb l’organització activa del jovent del
municipi. L’objectiu és potenciar encara més la implicació
dels joves en l’organització de la prova, que també comporta
un impacte turístic i econòmic per al municipi.
5. Campionat futbol sala: Posada en marxa d’aquest torneig
esportiu amb la participació d’equips joves locals i de
municipis propers. La iniciativa es duu a terme en resposta a
una petició de l’associació de joves del municipi, que serà qui
n’assumirà l’organització.
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6. Millora del local de joves: Aplicació d’una nova normativa
d’ús i de gestió de l’equipament que permeti un millor
manteniment del local, cedit a l’Associació Juvenil la Garsa
d’Ivars però de titularitat municipal.
7. Participació al programa JoVa (Joves i Valors), impulsat
per l’Oficina Jove de la Noguera..
8. Consolidació del programa “Joventut IdN”, iniciat el 2016
en el marc del Pla Local de Joventut. El programa vol
incentivar la participació del jovent en les diferents festivitats,
actes festius i activitats socials i culturals del municipi. També
incideix en fomentar hàbits de vida saludable a través
d’activitats com ara tallers esportius a les piscines municipals.
9. Suport a l’associacionisme i a l’Associació Juvenil La
Garsa d’Ivars en particular. Participació anual dels joves a la
Comarkalada (Trobada de Joves de la Noguera organitzada
a tres bandes per l’Ajuntament, el Consell Comarcal i
l’Associació de Joves). Suport a altres entitats locals amb
presència de gent jove i organització d’activitats per
cohesionar el jovent i consolidar el teixit associatiu del
municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:








Campanyes conscienciació medioambiental: tots el
mesos de l’any
Aplec de Cérvoles: durant els mesos d’abril i mai
(organització i celebració)
Tallers emprenedoria rural: setembre, octubre
novembre
Campus futbol sala: juliol, agost, setembre
JoVa: juliol i agost
“Joventut IdN”: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: octubre (Comarkalada) i tot
els mesos de l’any.

Recursos humans

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals

ꞏ Ajuntament d’Ivars de Noguera (Regidoria de Joventut).
La voluntat de l’Ajuntament és que la implementació de les
polítiques de Joventut també impliquin un compromís
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transversal de la resta de regidories, com la d’Esports o la
de Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi, com ara l’Associació Juvenil La
Garsa d’Ivars.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la
Noguera (tècnic compartit de Joventut, tècnica referent
d’ocupació juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Pista esportiva (futbol sala i frontó), pavelló polivalent,
piscines municipals, Local de Joves, punt TIC.

Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte “IVARS
MÉS QUE MAI” són els següents:








Campanya medi ambient: Previsió assistència mínim
joves (15 persones)
Aplec Cérvoles: Previsió participació mínima joves (1
persones)
Campionat futbol sala: Previsió participació mínima d
joves (10 persones)
Tallers emprenedoria rural: Previsió participació mínim
joves (10 persones)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones
IdN: Previsió participació joves (20 persones)
Suport a l’associacionisme: Assistència joves
Comarkalada (10 persones)
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OLIOLA

HABITATGE,
SALUT

PARTICIPACIÓ,

CULTURA,

TREBALL,

Nom del projecte

FEM CRÉIXER OLIOLA

Objectius

1. Vetllar per l’emancipació domiciliar de les persones joves,
amb l’objectiu que s’acabin establint al municipi. Augmentar les
oportunitats d’accés a un habitatge de lloguer. Posar en
pràctica una política municipal eficient d’accés a l’habitatge a
Oliola, a uns preus assequibles per al jovent del municipi.
2. Promoure una vida saludable de les persones joves a través
de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i la pràctica
de l’esport com a elements essencials per al manteniment
d’una vida saludable i com a element cohesionador entre les
persones joves del municipi. Crear activitats d’oci alternatiu
relacionades amb el món de l’esport i la salut.
3. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del municipi.
Consolidar les relacions intergeneracionals i teixir xarxes amb
totes les entitats locals.
4. Impulsar l’arrelament i la participació del jovent al municipi.
Implementar accions, programes i/o activitats que fomentin el
retorn dels joves al municipi i el sentiment de pertinença al
poble. Crear mecanismes de participació entre el jovent i
l’Ajuntament.
5. Consolidar les activitats culturals d’èxit al municipi.

Descripció

El projecte Fem créixer Oliola preveu donar rellevància a
l’accés a l’habitatge com un dels aspectes clau per aconseguir
l’emancipació juvenil i l’arrelament dels joves al seu municipi,
així com també per evitar el despoblament i impulsar el
desenvolupament local. L’emancipació domiciliar de les
persones joves és la transició més clara cap a la vida adulta,
ja que és la forma més freqüent per a la vida autònoma i la
creació de noves famílies. Aquest objectiu del foment de
l’accés a l’habitatge i, per extensió, a l’habitatge juvenil es
preveu dur a terme mitjançant l’execució a curt termini d’un
projecte d’ampliació de finques en zona urbana al poble
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d’Oliola, que s’ha aprovat fa pocs mesos i que feia més de 15
anys que es trobava en procés. El projecte preveu urbanitzar
una trentena de parcelꞏles i oferir així una solució al problema
de la falta d’habitatge al municipi. El projecte també preveu
consolidar tots els programes que fomenten el compromís, els
valors i el sentiment de pertinença al poble per part de les
persones joves del municipi, impulsar la pràctica de l’esport
entre el jovent i fomentar hàbits saludables.

Desenvolupament d 1. Execució projecte SAU (Sol Apte Urbanitzable): L’Ajuntament
l'activitat
iniciarà en els propers mesos les obres d’execució d’aquest
projecte, que implica la transformació d’una trentena de finques
municipals en sòl urbà ubicat a l’entrada del poble d’Oliola. Una
vegada el consistori ja disposa d’aquests terrenys, els treballs
municipals consistiran ara en l’adequació i condicionament dels
terrenys per tal que puguin ser urbanitzats. Posteriorment
l’Ajuntament posarà a la venda aquests terrenys, amb alguns
avantatges fiscals i/o econòmics dirigits a les persones joves
que en vulguin comprar un. L’objectiu és crear habitatge al
poble, preferentment de compra, degut a la falta de demanda
d’habitatge de lloguer al municipi.
2. Habilitar un local de joves: L’Ajuntament ja ha decidit l’espai
on preveu ubicar el futur local de joves del municipi, que es
situarà a l’antiga escola. El Consistori preveu iniciar les obres de
rehabilitació d’aquest equipament, actualment en desús, en els
propers mesos. L’Ajuntament resoldrà així la necessitat
expressada pel jovent del municipi de disposar d’un espai propi
de reunió i de trobada per planificar el seu projecte d’activitats,
amb la possibilitat de dur-hi a terme activitats o de convertir-se
en sala d’estudi.
3. Nova piscina municipal. Construcció prevista d’una piscina
municipal al poble d’Oliola. Actualment el municipi només
disposa d’una piscina municipal a Coscó.
4. Nova pista poliesportiva a Plandogau. L’Ajuntament projecta
la construcció d’una pista poliesportiva en aquest població,
l’única que no disposa d’aquest equipament. La nova pista
poliesportiva es preveu que pugui incloure porteries, cistelles de
bàsquet i un sorral per als més petits. La pista poliesportiva
respon a una de les peticions del jovent del poble.
5. Caminada popular: amb l’objectiu de generar una cohesió
social entre els tres pobles que conformen el municipi (Oliola,
Plandogau i Coscó), l’Ajuntament vol tirar endavant
l’organització d’una caminada popular que uneixi els tres nuclis
de població. El mateix ajuntament treballarà per tal que
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l’organització d’aquesta activitat vagi a càrrec del jovent del
municipi.
6. Trobades gastronòmiques; L’Ajuntament preveu dur a terme
un projecte ludicogastronòmic amb la finalitat d’aconseguir una
major cohesió social entre els joves i, per extensió, veïns dels
tres nuclis que conformen el municipi. El programa té la previsió
d’incloure l’organització d’un esmorzar, un dinar i un sopar
populars als tres pobles del terme municipal durant diferents
caps de setmana.
7. Tallers saludables a les piscines de Coscó: Organització de
diferents activitats esportives i de foment d’hàbits saludables a
les piscines municipals de Ciscó durant la temporada estival.
8. Participació al programa JoVa. L’Ajuntament preveu
consolidar la seva participació en aquest projecte de voluntariat
de l’Oficina Jove de la Noguera, amb un increment progressiu
de recursos.
9. Consolidació del programa “Fem camí”, iniciat el 2016 en el
marc del Pla Mancomunat de Joventut Mig Segre, amb la
participació dels Ajuntaments de la Baronia, Cabanabona i
Oliola. El programa vol incentivar la participació del jovent en les
diferents festivitats, actes festius i activitats del municipi.
10. Suport a l’associacionisme juvenil: Suport als colꞏlectius
joves del municipi i a les entitats locals amb participació juvenil.
Compromís municipal per fomentar la creació d’una associació
de joves o una comissió de joves al municipi.

-

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:








Recursos humans

Programa d’habitatge: tots els mesos de l’any
Nou local de joves: tots els mesos de l’any
Caminada popular: juny, juliol, agost
Trobades gastronòmiques: juny, juliol, agost, setembre
JoVa: juliol i agost
“Fem Camí”: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: tots els mesos de l’any.

Els agents implicats en la realització del projecte seran:
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i estructurals

ꞏ Ajuntament d’Oliola (Regidoria de Joventut). La voluntat de
l’Ajuntament és que la implementació de les polítiques de
Joventut també impliquin un compromís transversal de la resta
de regidories, com la d’Esports o la de Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la Noguera
(tècnic compartit de Joventut, tècnica referent d’ocupació
juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Locals socials Oliola i Plandogau, pistes poliesportives d’Oliola
i Coscó, piscina municipal de Coscó, escola municipal de
Plandogau.
Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte “FEM
CRÉIXER OLIOLA” són els següents:






Programa d’habitatge: Previsió participació de joves (1
persones)
Caminada popular: Previsió assistència mínima joves (
persones)
Trobades gastronòmiques: Previsió participació joves (
persones)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones)
“Fem camí”: Previsió participació joves (10 persones)
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PENELLES

SALUT, TREBALL, PARTICIPACIÓ I CULTURA

Nom del projecte

PENELLES ENDAVANT!

Objectius

1. Impulsar l’èxit en la trajectòria laboral de les persones joves
de Penelles. Fomentar l’aparició i continuïtat de projectes
d’emprenedoria jove i treball autònom com a mecanismes per
millorar les oportunitats d’ocupació i desenvolupament
professional dels i les joves del municipi.
2. Promoure una vida saludable de les persones joves a
través de la pràctica de l’esport. Fomentar l’exercici físic i la
pràctica de l’esport com a elements essencials per al
manteniment d’una vida saludable, cercant estratègies per
atendre les diferents maneres d’aproximar-se a l’esport dins
de la diversitat del colꞏlectiu juvenil. Crear activitats d’oci
alternatiu relacionades amb el món de l’esport i la salut.
Promoure un programa d’activitats esportives regular durant
l’any.
3. Fomentar l’arrelament i la participació del jovent a Penelles.
Implementar accions, programes i/o activitats que fomentin el
retorn dels joves al municipi i el sentiment de pertinença al
poble. Crear mecanismes de participació entre el jovent i
l’Ajuntament.
4. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del
municipi. Consolidar les relacions intergeneracionals i teixir
xarxes amb totes les entitats locals, inclosa l’Associació de
Joves de Penelles.
5. Mantenir i consolidar les activitats culturals d’èxit al
municipi.

Descripció

El projecte Penelles Endavant té la intenció d’impulsar la
pràctica de l’esport entre el jovent, així com també fomentar
l’ocupació dels i les joves i l’emprenedoria juvenil, en tots dos
cassos aprofitant els actius existents del municipi. També
preveu consolidar els projectes i/o accions culturals i de
foment dels valors que ja es duen a terme al municipi. En
relació a l’impuls de l’esport, Penelles té a la seva disposició
diferents equipaments municipals (Pavelló poliesportiu,
piscines o el nou camp de futbol), que poden influir
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decisivament en l’èxit de la implementació del projecte. Pel
que fa a l’eix del Treball, el municipi s’ha de nodrir de les
iniciatives que puguin sorgir del Festival GarGar, un dels
certàmens d’street-art més importants i reconeguts de l’Estat
espanyol que es celebra cada any a Penelles. El principal
motor econòmic del municipi continua sent el sector primari
(agricultura i ramaderia), però en els últims anys l’Ajuntament
ha fet una aposta decidida pel sector serveis, que ha
experimentat un notable increment de l’activitat al municipi
gràcies a l’impacte del Festival Gargar.

Desenvolupament d 1.Creació d’una estada de joves per al desenvolupament de
l'activitat
projectes empresarials rurals propis. L’objectiu del projecte és
donar pautes al jovent que s’hi vulgui inscriure (preferentment
jovent del municipi) per donar forma als seus projectes
d’emprenedoria i fomentar així el seu apoderament laboral.
2. Creació d’una borsa de treball municipal. Aprofitar les
sinèrgies i les oportunitats laborals que ofereix el Festival
Gargar per potenciar el sector turístic i el de la restauració.
Segons dades facilitades per l’Ajuntament, el nombre de
turistes que visiten el municipi durant un cap de setmana és
d’unes 800 persones.
3. Buscar nous usos esportius al Pavelló Poliesportiu
municipal. Obrir un procés participatiu (organitzat pels i les
joves del municipi) entre tots i totes les veïnes per ajudar a
decidir-ho. Alguns dels usos inicialment proposats per
implementar-los de cara al futur serien una pista de pàdel
indoor, un rocòdrom o l’ampliació de l’horari d’obertura del
recinte al jovent durant les fredes tardes d’hivern per practicar
esports o d’altres activitats. Oferir un programa d’activitats
regular al Poliesportiu.
4. Creació d’un equip de futbol local, aprofitant el nou camp de
futbol municipal i una nova generació de joves que hi poden
estar motivats. Potenciar els usos del nou camp de futbol
municipal.
5. Organització d’estades esportives durant els estius. Ús de
l’alberg municipal com a equipament per a la pernoctació dels
participants.
6. Construcció d’un nou local de joves (a la zona esportiva) i
estudi d’un nou model de gestió de l’equipament. El local
disponible fins ara per als joves va tancar portes perquè se’n
feia un mal ús. Mentre no s’enllesteix el nou local, el jovent
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disposa d’un espai d’oci situat en una sala d’un dels bars del
poble amb concessió municipal.
7. Creació d’una pàgina web a la xarxa on es faci difusió de les
diferents activitats esportives que s’organitzen al municipi, així
com també de les diferents ofertes laborals o projectes
d’emprenedoria que s’hi estan tirant endavant.
8. Participació al Festival GarGar. Fomentar una major
implicació del jovent en l’organització del certamen i dotar-los
d’un major poder a l’hora de prendre decisions.
9. Participació al programa JoVA (Joves i Valors), impulsat per
l’Oficina Jove de la Noguera.
10. Consolidar l’organització i execució dels camps de treball,
que es realitzen durant els estius al municipi.
11. Consolidació del programa “Penelles mola!”, iniciat el 2016
en el marc del Pla Local de Joventut. El programa vol incentivar
la participació del jovent en les diferents festivitats i actes
festius del municipi, com la Festa de l’Hereu i la Pubilla , la Fira
del Roser, la Fira d’Entitats, la Festa Major, el Carnestoltes o
la Cavalcada dels Reis Mags.
12. Suport a l’associacionisme: Participació anual dels joves a
la Comarkalada (Trobada de Joves de la Noguera organitzada
a tres bandes per l’Ajuntament, el Consell Comarcal i
l’Associació de Joves) i suport a les entitats locals, entre les
quals l’Associació de Joves de Penelles, un dels principals
motors participatius del municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:










Estada de joves: tots els mesos de l’any (coincidint am
calendari escolar)
Borsa de treball: tots els mesos de l’any
Nous usos Pavelló Poliesportiu: tots els mesos de l’any
Equip de futbol: tots els mesos de l’any (coincidint am
calendari escolar)
Festival Gargar: tots els mesos de l’any
JoVa: juliol i agost
Camps de treball: juliol i agost
Penelles mola!: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: octubre (Comarkalada)
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Recursos humans

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals

ꞏ Ajuntament de Penelles (Regidoria de Joventut). La voluntat
de l’Ajuntament és que la implementació de les polítiques de
Joventut també impliquin un compromís transversal de la
resta de regidories, com la d’Esports o la de Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi, com ara l’Associació de Joves de
Penelles.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la
Noguera (tècnic compartit de Joventut, tècnica referent
d’ocupació juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Pavelló Poliesportiu municipal, camp de futbol municipal,
piscines municipals, Espai d’oci (sala polivalent “Lo
Xaragall”), Esplai “La Freixa”, Escola de Música, Biblioteca
municipal.

Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte PENELLES
ENDAVANT! són els següents:









Estada de joves: Previsió assistència mínima de joves (1
persones)
Nous usos Poliesportiu: Previsió assistència mínima d
joves (30 persones)
Equip de futbol: Previsió participació de joves (2
persones)
Festival Gargar: Previsió participació mínima de joves (2
persones)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones)
Camps de treball: Previsió nombre de joves voluntaris (
persones)
Penelles mola!: Previsió participació joves (25 persones)
Suport a l’associacionisme: Assistència joves
Comarkalada (10 persones).
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PREIXENS

SALUT, PARTICIPACIÓ I CULTURA

Nom del projecte

PREIXENJOVE

Objectius

1. Promoure una vida saludable de les persones joves a
través de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i
la pràctica de l’esport com a elements essencials per al
manteniment d’una vida saludable i com a element de
cohesió entre les persones joves del municipi. Crear
activitats d’oci alternatiu relacionades amb el món de
l’esport i la salut. Promoure un programa d’activitats
esportives regular durant l’any.
2. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del
municipi. Consolidar les relacions intergeneracionals i teixir
xarxes amb totes les entitats locals.
3. Fomentar l’arrelament i la participació del jovent a
Preixens. Implementar accions, programes i/o activitats que
fomentin el retorn dels joves al municipi i el sentiment de
pertinença al poble. Crear mecanismes de participació entre
el jovent i l’Ajuntament.
4. Consolidar les activitats
socioeconòmic d’èxit al municipi.

Descripció

culturals

i

d’impuls

El projecte Preixenjove vol focalitzar la seva atenció en
l’impuls de la pràctica de l’esport i els hàbits saludables
entre el jovent, així com també fomentar la cohesió social
entre les persones joves de tot el municipi i, en general, dels
veïns dels tres nuclis que l’integren, Ventoses, Pradell i
Preixens. Així mateix, el projecte vol consolidar la
participació activa dels joves en el programa cultural del
municipi. En relació a l’impuls de l’esport, el municipi preveu
dur a terme un gran esforç per construir diversos
equipaments esportius, com és el cas d’una piscina
municipal a Preixens, així com també impulsar el turisme de
natura a través de la pràctica de l’esport, concretament la
bicicleta de muntanya. El principal motor econòmic del
municipi continua sent el sector primari (agricultura i
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ramaderia), per la qual cosa l’Ajuntament també té previst
fomentar l’emprenedoria jove rural.

Desenvolupament
l'activitat

d 1. Festa de primavera; L’Ajuntament preveu dur a terme un
ambiciós projecte ludicocultural amb la finalitat d’aconseguir
una major cohesió social entre els joves i, per extensió, veïns
dels tres nuclis que conformen el municipi. El programa té la
previsió d’incloure l’organització de diferents activitats durant
un mateix cap de setmana als tres pobles del terme
municipal. Els i les joves hi tindran un paper protagonista com
a part activa en l’organització i es donarà prioritat a la
contractació de veïns i veïnes del municipi com a talleristes.
Algunes de les activitats previstes són tallers de fisioteràpia
per a principiants, nutrició i dietètica, manualitats,
papiroflèxia, ioga, jardineria, així com també espectacles
musicals en directe de petit format. Durant aquell cap de
setmana també es proporcionarà transport gratuït per
desplaçar-se entre els tres nuclis.
2. Obertura d’un punt d’informació de BTT. El municipi s’ha
inclòs en la redacció d’un projecte anomenat “Ruta verda del
Sió”, un circuit supramunicipal amb diverses poblacions del
pla de Lleida implicades que té la intenció de fomentar el
turisme esportiu de natura vinculat al món de la bicicleta de
muntanya.
3. Construcció d’un rocòdrom/tallers d’iniciació: Execució
d’obres de construcció d’aquest equipament indoor. Dur a
terme una campanya per promocionar-ne l’ús. Impulsar la
impartició de tallers d’escalada per als més joves.
4. Nou equip de futbol sala. Creació prevista d’un equip jove
de futbol sala a Pradell, amb el suport de l’Ajuntament. Un
cop format, l’objectiu es centrarà en l’organització d’un
campionat local de futbol sala i en el foment de la pràctica
d’aquest esport entre els més joves dels altres dos pobles del
municipi.
5. Piscina municipal: Construcció prevista d’una piscina
municipal a la població de Preixens. La nova piscina és una
antiga reivindicació del veïnat de Preixens. El municipi
disposa actualment d’una piscina municipal, al nucli de
Ventoses. La nova piscina suposarà un nou aparador per
poder-hi organitzar activitats esportives aquàtiques dirigides
al jovent i a la població del municipi en general.
6. Caminada/bicicletada popular: Posada en marxa d’una
caminada/bicicletada popular anual al municipi per fomentar
la cohesió social entre els tres nuclis agregats que integren
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el municipi. La previsió és que la iniciativa es celebri una
vegada a l’any i que el trajecte, que es podrà dur a terme
caminant o en bicicleta, arrenqui cada any des d’un nucli
diferent i transcorri per les tres poblacions.
7. Participació al programa JoVa (Joves i Valors), impulsat
per l’Oficina Jove de la Noguera.
8. Consolidació del programa “Tots som Preixens”, iniciat el
2016 en el marc del Pla Local de Joventut. El programa vol
incentivar la participació del jovent en les diferents festivitats,
actes festius i activitats socials i culturals del municipi. També
incideix en fomentar hàbits de vida saludable a través
d’activitats com ara tallers esportius a la piscina municipal de
Ventoses.
9. Suport a l’associacionisme i a l’associació de joves del
municipi en particular. Participació anual dels joves a la
Comarkalada (Trobada de Joves de la Noguera organitzada
a tres bandes per l’Ajuntament, el Consell Comarcal i
l’Associació de Joves). Suport a altres entitats locals amb
presència de gent jove i organització d’activitats per
cohesionar el jovent i consolidar el teixit associatiu del
municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:









Festa de primavera: tots els mesos de l’an
(organització)
Punt informació BTT/ ruta verda: tots els mesos de l’an
Rocòdrom/tallers: tots els mesos de l’any
Equip/Campionat futbol sala: juliol, agost, setembre
Caminada/bicicletada popular: maig, juny, juliol
JoVa: juliol i agost
“Tots som Preixens”: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: octubre (Comarkalada) i tot
els mesos de l’any.

Recursos humans

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals

ꞏ Ajuntament de Preixens (Regidoria de Joventut). La
voluntat de l’Ajuntament és que la implementació de les
polítiques de Joventut també impliquin un compromís
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transversal de la resta de regidories, com la d’Esports o la
de Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la
Noguera (tècnic compartit de Joventut, tècnica referent
d’ocupació juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Pistes poliesportives a Preixens, Pradell i Ventoses, piscina
municipal a Ventoses, local de joves, locals Socials.

Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el project
PREIXENJOVE són els següents:









Festa de primavera: Previsió assistència mínima d
joves (30 persones)
Punt d’informació BTT/ruta verda: previsió participaci
mínima de joves: 20
Rocòdrom/cursets: Previsió participació mínima jove
(10 persones)
Caminada/biciletada popular: Previsió assistènci
mínima joves (25 pers.)
Equip/Campionat futbol sala: Previsió participaci
mínima joves (10 pers.)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones
Tots som Preixens!: Previsió participació joves (3
persones)
Suport a l’associacionisme: Assistència joves
Comarkalada (10 pers.)
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LA SENTIU DE SIÓ

TREBALL, SALUT, PARTICIPACIÓ I CULTURA

Nom del projecte

VIU LA SENTIU!

Objectius

1. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones
joves de La Sentiu de Sió. Fomentar l’ocupabilitat i l’accés al
món laboral de les persones joves del municipi a partir de la
formació, com a element generador d’oportunitats socials.
Desenvolupar una oferta educativa de formació professional
adequada a les necessitats laborals del municipi. Impulsar
l’aparició i continuïtat de projectes d’emprenedoria jove i
treball autònom.
2. Promoure una vida saludable de les persones joves a
través de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i la
pràctica de l’esport com a elements essencials per al
manteniment d’una vida saludable i com a element
cohesionador entre les persones joves del municipi. Crear
activitats d’oci alternatiu relacionades amb el món de l’esport
i la salut. Promoure un programa d’activitats esportives
regular durant l’any.
3. Fomentar l’arrelament i la participació del jovent a La Sentiu
de Sió. Implementar accions, programes i/o activitats que
fomentin el retorn dels joves al municipi i el sentiment de
pertinença al poble. Crear mecanismes de participació entre
el jovent i l’Ajuntament.
4. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del
municipi. Consolidar les relacions intergeneracionals i teixir
xarxes amb totes les entitats locals, inclosa l’Associació
Jovent La Sentiu.
5. Consolidar les activitats culturals d’èxit al municipi.

Descripció

El projecte Viu La Sentiu té la intenció d’impulsar la pràctica
de l’esport entre el jovent, així com també fomentar l’ocupació
dels i les joves aprofitant els actius empresarials existents del
municipi. També preveu consolidar els projectes i/o accions
culturals i de foment dels valors que ja es duen o s’han dut a
terme anteriorment al municipi. En relació a l’impuls de
l’esport, La Sentiu de Sió disposa de diferents equipaments
municipals, com ara el Pavelló poliesportiu o les recentment
renovades piscines municipals, que poden influir
decisivament en l’èxit de la implementació del projecte.
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També preveu tot un seguit d’activitats per potenciar l’esport
relacionat amb la bicicleta de muntanya (BTT). Pel que fa a
l’eix del Treball, el municipi té la intenció d’aprofitar les
sinèrgies creades per la implantació al municipi d’una
important empresa multinacional que necessita incorporar
nou talent jove. El principal motor econòmic del municipi
continua sent el sector primari (agricultura i ramaderia), però
en els últims anys l’impacte d’aquesta empresa ha modificat
sensiblement l’ocupabilitat al municipi.

Desenvolupament d 1.Creació d’un Cicle Formatiu de grau mitjà de Mecanització
l'activitat
relacionat amb l’elaboració i manipulació del vidre. L’objectiu
del projecte és formar futurs i futures treballadors/es
especialitzades en aquest àmbit, fruit d’un conveni entre
l’Ajuntament i una empresa multinacional del sector del vidre
ubicada al municipi que té la intenció d’incorporar talent jove
de la població i la comarca. Les pràctiques d’aquest Grau Mitjà
es durien a terme en aquesta empresa especialitzada en vidre
corbat de grans dimensions que és tot un referent el sector. Al
finalitzar la formació els alumnes tindran la possibilitat de
treballar en aquesta empresa i, per tant, el futur professional
d’aquest curs està gairebé garantit. El curs prioritzarà la
inscripció de joves del municipi i la comarca.
2. Creació d’un campus de futbol sala, aprofitant la importància
que té aquesta disciplina esportiva al municipi, així com també
els equipaments esportius existents. La Sentiu de Sió compta
amb un club de futbol sala, l’OC La Sentiu, que en els últims
anys s’ha consolidat com un dels principals motors de cohesió
del jovent del poble. El campus s’allargaria durant dues
setmanes als estius. Les activitats del campus combinarien els
entrenaments de futbol sala amb sessions de natació a la
piscina municipal i visites turístico/pedagògiques als atractius
del poble i de la comarca.
3. Creació d’una grada jove relacionada amb el futbol sala. La
constitució d’aquesta agrupació comptaria amb el suport
logístic de l’Ajuntament.
4. Creació d’un campus de dansa/ball. Es duria a terme al
Poliesportiu o a La Sala, un espai polivalent ubicat al costat del
pavelló, en resposta a l’interès manifestat pel jovent del
municipi.
5. Construcció prevista a mig termini d’una pista de pàdel i una
altra de vòlei-platja a la zona esportiva del municipi, en
resposta a l’interès expressat pel jovent.
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6. Obertura d’un punt d’informació de BTT. El municipi s’ha
inclòs en la redacció d’un projecte anomenat “Ruta verda del
Sió”, un circuit supramunicipal amb diverses poblacions del pla
de Lleida implicades que té la intenció de fomentar el turisme
esportiu de natura vinculat al món de la bicicleta de muntanya.
7. Habilitar un nou local de joves (a la zona esportiva) i estudi
d’un nou model de gestió de l’equipament. El nou local es
sumaria al que ja existeix (destinat a l’Associació Jovent La
Sentiu) i aniria destinat als adolescents d’una franja d’edat
compresa aproximadament entre els 11 i els 14 anys. La
intenció és que aquest colꞏlectiu se senti més còmode i es
pugui reunir i planificar activitats sense sentir-se cohibit pel
jovent de més edat.
8. Organitzador de la Copa Noguera. El municipi ha expressat
reiteradament la seva intenció de convertir-se en la seu
d’aquest campionat multiesportiu impulsat per l’Oficina Jove de
la Noguera i que fins ara tenia la intenció de celebrar-se cada
any en un municipi diferent de la comarca.
9. Participació al programa JoVa.
10. Consolidar l’organització i execució dels camps de treball,
que es realitzen durant els estius al municipi.
11. Creació d’una Colla Gegantera i d’un grup de grallers propi.
Amb l’objectiu d’impulsar la cohesió juvenil a través del foment
la cultura popular catalana, aquest projecte també inclouria la
creació d’un Campus Cultural, que consistiria en diferents
tallers (com ara d’elaboració de gegants), cicles
cinematogràfics o espectacles relacionats amb el món dels
gegants i la cultura popular catalana en general.
12. Consolidació del programa “Sentiuencament!”, iniciat el
2016 en el marc del Pla Local de Joventut. El programa vol
incentivar la participació del jovent en les diferents festivitats,
actes festius i activitats del municipi.
13. Suport a l’associacionisme: Participació anual dels joves a
la Comarkalada (Trobada de Joves de la Noguera organitzada
a tres bandes per l’Ajuntament, el Consell Comarcal i
l’Associació de Joves) i suport a les entitats locals, entre les
quals l’Associació Jovent La Sentiu, un dels principals motors
participatius del municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.
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Temporització

La temporització del projecte serà la següent:












Grau Mecanització, especialitat en vidre: tots els meso
de l’any (coincidint amb calendari escolar)
Campus futbol sala: juliol, agost, setembre
Campus dansa: juliol, agost, setembre
Pistes pàdel /vòlei-platja: tots els mesos de l’any
Punt d’Informació BTT: tots els mesos de l’any
Nou local de joves: tots els mesos de l’any
Colla Gegantera i Grallers: Tots els mesos de l’any
JoVa: juliol i agost
Camps de treball: juliol i agost
Sentiuencament!: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: octubre (Comarkalada)

Recursos humans

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals

ꞏ Ajuntament de La Sentiu de Sió (Regidoria de Joventut). La
voluntat de l’Ajuntament és que la implementació de les
polítiques de Joventut també impliquin un compromís
transversal de la resta de regidories, com la d’Esports o la de
Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi, com ara l’Associació Jovent La
Sentiu.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la
Noguera (tècnic compartit de Joventut, tècnica referent
d’ocupació juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Pavelló Poliesportiu municipal, piscines municipals, Local
Sociocultural “Cal Morros”, Local de Joves, La Sala (gran
espai polivalent), Gimnàs (zona poliesportiva), antic camp de
futbol, Escoles.

Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte VIU LA
SENTIU! són els següents:
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Grau Mitja Vidre: Previsió assistència mínima de joves (2
persones)
Campus futbol sala: Previsió assistència mínima de jove
(15 persones)
Campus dansa: Previsió participació de joves (1
persones)
Pistes pàdel/vòlei-platja: Previsió participació mínima d
joves (20 persones)
Colla gegantera: Previsió participació mínima (1
persones)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones)
Camps de treball: Previsió nombre de joves voluntaris (
persones)
Sentiuencament!: Previsió participació joves (2
persones)
Suport a l’associacionisme: Assistència joves
Comarkalada (10 persones).
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VILANOVA

SALUT, PARTICIPACIÓ I CULTURA

DE L’AGUDA
Nom del projecte

AMUNT VILANOVA

Objectius

1. Promoure una vida saludable de les persones joves a
través de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i
la pràctica de l’esport com a elements essencials per al
manteniment d’una vida saludable i com a element de
cohesió entre les persones joves del municipi. Crear
activitats d’oci alternatiu relacionades amb el món de
l’esport i la salut. Promoure un programa d’activitats
esportives regular durant l’any.
2. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent del
municipi. Consolidar les relacions intergeneracionals i teixir
xarxes amb totes les entitats locals.
3. Fomentar l’arrelament i la participació del jovent a
Vilanova de l’Aguda. Implementar accions, programes i/o
activitats que fomentin el retorn dels joves al municipi i el
sentiment de pertinença al poble. Crear mecanismes de
participació entre el jovent i l’Ajuntament.
4. Consolidar les activitats
socioeconòmic d’èxit al municipi.

Descripció

culturals

i

d’impuls

El projecte Amunt Vilanova per als propers anys es centrarà
en potenciar la pràctica de l’esport i els hàbits saludables
entre el jovent del municipi, així com impulsar la cultura i les
tradicions locals a través de la implicació del jovent. És per
aquest motiu que des de l’Ajuntament es vol reforçar la
cursa atlètica l’Esgarrinxada i es vol fer un gran esforç per
construir diversos equipaments esportius, com és el cas
d’una pista de pàdel o millorar-ne d’altres com ara el camp
de futbol. Així mateix, el projecte vol consolidar la
participació activa dels joves en el programa cultural del
municipi, integrat per cinc pobles: Vilanova de l’Aguda,
l’Alzina, Ribelles, Guardiola i Vilalta. El principal motor
econòmic del municipi continua sent el sector primari
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(agricultura i ramaderia), per la qual cosa l’Ajuntament
també té previst fomentar l’emprenedoria jove rural.

Desenvolupament
l'activitat

d 1. Trail l’Esgarrinxada; L’Ajuntament afronta els propers anys
amb la voluntat d’apostar fort per aquesta cursa atlètica d’alta
muntanya, que s’ha convertit en tot un referent en el calendari
de curses de muntanya de les terres de Lleida. L’organització
de la prova, que transcorre per diferents indrets del municipi,
correspon a l’Associació de Joves de Vilanova de l’Aguda.
L’objectiu és potenciar encara més la implicació dels joves en
l’organització de la prova, que també comporta un impacte
turístic i econòmic per al municipi. El trail l’Esgarrinxada
consta de dos recorreguts i permet unes extraordinàries
vistes de la vall de Vilanova.
2. Rehabilitació zona camp de futbol; L’Ajuntament preveu
centrar-se en els propers anys en millorar les instalꞏlacions
del camp de futbol municipal, que acull la Unió Esportiva
Vilanova, un club de futbol federat ininterrompudament des
de fa més de 40 anys (des del 1979) que s’ha convertit en
mediàtic perquè juga en una categoria on hi militen equips de
municipis molt més grans. Vilanova és un poble de poc
menys de 200 habitants i el seu club de futbol s’enfronta a
equips de capitals de comarca de 12.000 habitants. Aquest
és un dels motius pels quals l’Ajuntament preveu substituir
l’actual superfície del camp de futbol, que és de terra, per una
altra de més adequada (gespa artificial o d’altres
alternatives). També preveu millorar algunes dependències
de l’equipament municipal. Una vegada les obres estiguin
finalitzades, el Consistori preveu organitzar un campus
d’estiu de futbol o un campionat de futbol amb equips
amateurs de joves de la zona, amb la voluntat d’implicar el
jovent del municipi en la seva organització.
3. Construcció d’una pista de pàdel: L’Ajuntament preveu dur
a terme a mig termini la construcció d’una pista de pàdel, en
resposta a l’interès expressat pel jovent del municipi. La
intenció és gestionar l’equipament de del mateix Ajuntament,
amb la voluntat de celebrar-hi campionats i organitzar-hi
cursets d’iniciació.
4. Caminada/bicicletada popular: Posada en marxa d’una
caminada/bicicletada popular anual al municipi per fomentar
la cohesió social entre els cinc nuclis agregats que integren
el municipi. La previsió és que la iniciativa es celebri una
vegada a l’any i que el trajecte, que es podrà dur a terme
caminant o en bicicleta, arrenqui cada any des d’un nucli
diferent i transcorri pels cinc pobles.
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5. Festival d’art i dansa Natures; L’Ajuntament aposta per
consolidar de forma decidida aquest festival de tardor, la
primera edició del qual es va celebrar el 2019. El certamen
també satisfà un altre dels objectius de l’Ajuntament,
descentralitzar l’activitat cultural del municipi, perquè es
celebra a l’Alzina. Es tracta d’un certamen de propostes
artístiques innovadores i creatives al món rural que barreja
dansa, art, naturalesa i música. Els i les assistents, molts
d’ells joves, participen de tallers, xerrades i espectacles amb
els quals explorar diferents maneres d’establir contacte amb
la naturalesa.
6. Participació al programa JoVa (Joves i Valors), impulsat
per l’IOficina Jove de la Noguera.
7. Consolidació del programa “Vilanova a una”, iniciat el 2016
en el marc del Pla Local de Joventut. El programa vol
incentivar la participació del jovent en les diferents festivitats,
actes festius i activitats socials i culturals del municipi, com
ara El Ranxo o la Festa del Roser. El programa preveu donar
un un nou impuls a la Setmana Jove, amb diferents activitats,
tallers, jornades i xerrades d’àmbit cultural que es duen a
terme diàriament durant una setmana d’estiu.
8. Suport a l’associacionisme i a l’Associació de Joves de
Vilanova de l’Aguda, reactivada i amb ilꞏlusions renovades
des d’aquest any 2021. Participació anual dels joves a la
Comarkalada (Trobada de Joves de la Noguera organitzada
a tres bandes per l’Ajuntament, el Consell Comarcal i
l’Associació de Joves). Suport a altres entitats locals amb
presència de gent jove i organització d’activitats per
cohesionar el jovent i consolidar el teixit associatiu del
municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:








Trail L’Esgarrinxada: tots els mesos de l’an
(organització)
Campus/campionats d’estiu de futbol: tots els mesos d
l’any (organització).
Pista pàdel/campionats/cursets: tots els mesos de l’any
Caminada/bicicletada popular: maig, juny, juliol
Festival Natures: tots els mesos de l’any (organització)
JoVa: juliol i agost
“Vilanova a una”: tots els mesos de l’any
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Suport a l’associacionisme: octubre (Comarkalada) i tot
els mesos de l’any.

Recursos humans

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals

ꞏ Ajuntament de Vilanova de l’Aguda (Regidoria de
Joventut). La voluntat de l’Ajuntament és que la
implementació de les polítiques de Joventut també impliquin
un compromís transversal de la resta de regidories, com la
d’Esports o la de Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la
Noguera (tècnic compartit de Joventut, tècnica referent
d’ocupació juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Camp de futbol municipal, local de joves (a Vilanova de
l’Aguda), Sala polivalent “El Cau”, locals socials repartits per
la resta de pobles.

Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte AMUN
VILANOVA són els següents:









Trail l’Esgarrinxada: Previsió participació mínima d
joves (20 persones)
Campus/campionats de futbol: Previsió assistènci
mínima joves (10 pers.)
Pàdel/cursets/campionat. Previsió assistència mínim
(10 joves)
Caminada/bicicletada popular: Previsió assistènci
mínima joves (8 pers.)
Festival Natures: Previsió participació mínima de jove
(10 persones).
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones
“Vilanova a una”: Previsió participació joves (2
persones)
Suport a l’associacionisme: Assistència joves
Comarkalada (10 pers.).
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VILANOVA DE MEIÀ

SALUT, PARTICIPACIÓ I CULTURA

Nom del projecte

MEIÀ ES MOU!

Objectius

1. Promoure una vida saludable de les persones joves a
través de la pràctica de l’esport. Fomentar l’activitat física i
la pràctica de l’esport com a elements essencials per al
manteniment d’una vida saludable i com a element de
cohesió entre les persones joves del municipi. Crear
activitats d’oci alternatiu relacionades amb el món de
l’esport i la salut. Promoure un programa d’activitats
esportives regular durant l’any.
2. Aconseguir l’èxit en la trajectòria laboral de les persones
joves i afavorir així els seus processos d’emancipació.
Fomentar l’emprenedoria jove a partir de la formació, com a
element generador d’oportunitats socials. Impulsar l’aparició
i continuïtat de projectes d’emprenedoria jove i treball
autònom. Creació de llocs de treball relacionats amb les
possibles ofertes del propi municipi, treballant així també el
desenvolupament econòmic de Vilanova de Meià
3. Fomentar l’arrelament i la participació del jovent a
Vilanova de Meià. Implementar accions, programes i/o
activitats que fomentin el retorn dels joves al municipi i el
sentiment de pertinença al poble. Crear mecanismes de
participació entre el jovent i l’Ajuntament.
4. Fomentar els valors i la cohesió social del jovent dels 7
nuclis que integren el municipi. Consolidar les relacions
intergeneracionals i teixir xarxes amb totes les entitats
locals, inclosa l’Associació de Joves de Vilanova de Meià.
5. Consolidar les activitats
socioeconòmic d’èxit al municipi.

Descripció

culturals

i

d’impuls

El projecte Meià es Mou té la intenció d’impulsar la pràctica
de l’esport entre el jovent, així com també fomentar
l’ocupació dels i les joves a través de l’emprenedoria jove i
el treball autònom, aprofitant els actius turístics i
socioeconòmics dels quals disposa el municipi. També
preveu consolidar els projectes i/o accions culturals i de
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foment dels valors que ja es duen o s’han dut a terme
anteriorment a Vilanova de Meià. En relació a l’impuls de
l’esport, el municipi disposa de diferents equipaments
municipals, com ara les piscines municipals, la pista oberta,
el camp de futbol o el rocòdrom municipal i preveu la
construcció d’un pavelló esportiu, que acabarà d’influir
decisivament en l’èxit de la implementació del projecte. Pel
que fa a l’eix del Treball, el municipi vol aprofitar la seva fira
de referència, la milꞏlenària Fira de la Perdiu, com a pol
d’atracció per crear nous projectes d’emprenedoria lligats al
sector agroalimentari impulsats per joves. El principal motor
econòmic del municipi continua sent el sector primari
(agricultura i ramaderia), amb prop d’un 70% del valor
productiu, tot i que en els últims anys l’aparició del turisme
rural ha començat a agafar un cert impuls.

Desenvolupament
l'activitat

d 1.Construcció d’un pavelló poliesportiu polivalent municipal.
El nou equipament s’ubicarà als terrenys situats al costat de
la pista de pàdel i serà també el futur emplaçament de la Fira
de la Perdiu en cas de pluja. La construcció del pavelló
esportiu respon a una de les demandes dels joves del
municipi per disposar d’un espai tancat per practicar-hi
esports o per dur a terme reunions o activitats de tot tipus
quan les condicions climatològiques fossin adverses.
2. Creació d’un campionat de futbol sala. La posada en marxa
d’aquest torneig esportiu amb la participació d’equips joves
locals i de municipis propers. La iniciativa es duu a terme en
resposta a una petició del jovent del municipi.
3. Organització del torneig de pàdel. La previsió és celebrarne dos cada any, un a la primavera i l’altre a l’estiu, coincidint
amb l’època en què hi ha més jovent al municipi.
4. Reimpulsar l’atletisme; Consolidació de dues curses
atlètiques de muntanya, la Vertical de les Ànimes i la
Perseguint la Perdiu. L’aposta per consolidar-les es durà a
terme juntament amb l’associació local Meià Runners,
integrada en bona part per joves. Les dues curses estan molt
ben considerades dins el circuit atlètic de cros i la intenció
passa per potenciar-les, després d’algun any sense celebrarse. La participació del jovent és important i també ha crescut
l’interès perquè es reimpulsin per part del jovent del municipi.
5. Foment de l’ús del rocòdrom. Dur a terme una campanya
per promocionar l’ús d’aquest equipament d’escalada indoor.
Impulsar la impartició de tallers d’escalada per als més joves.
Establir unes noves normes d’ús de l’equipament.
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6. Reobertura del local de joves i estudi d’un nou model de
gestió de l’equipament. Actualment els joves es reunien al
local social del poble i, amb la reobertura, tornaran a disposar
d’un espai propi per reunir-se, planificar les seves activitats i
dur-hi a terme cursos i/o tallers.
7. Tallers d’emprenedoria jove rural, en el marc de la Fira de
la Perdiu. Les formacions anirien encarades a facilitar eines
per desenvolupar projectes que puguin encaixar a la zona.
També es proposaran diferents tallers destinats als joves
aturats per donar-los oportunitats d’accés al món laboral
adaptats a les mancances del municipi. Els tallers es duran a
terme durant tot l’any i especialment durant la Fira de la
Perdiu, certamen expositor dedicat als productes del camp,
artesans, aviram i d’altres animals, que l’any 2019 (l’any 2020
es va suspendre a causa de la Covid-19) va rebre la visita de
més de 12.000 persones i va comptar amb la participació de
200 expositors.
8. Jornades i sortides culturals per tal de difondre entre els
més joves el patrimoni paleontològic de la Vall de Meià.
L’objectiu és fomentar la participació i la difusió del patrimoni
cultural del municipi.
9. Participació al programa JoVa (Joves i Valors), impulsat
per l’IOficina Jove de la Noguera..
10. Consolidació del programa “Vilanovitza’t i Gaudeix!”,
iniciat el 2016 en el marc del Pla Local de Joventut. El
programa vol incentivar la participació del jovent en les
diferents festivitats, actes festius i activitats socials i culturals
del municipi.
11. Suport a l’associacionisme i a l’Associació de Joves de
Vilanova de Meià en particular. Participació anual dels joves
a la Comarkalada (Trobada de Joves de la Noguera
organitzada a tres bandes per l’Ajuntament, el Consell
Comarcal i l’Associació de Joves). Suport a altres entitats
locals amb presència de gent jove i organització d’activitats
per cohesionar el jovent i consolidar el teixit associatiu dels 7
nuclis que integren el municipi.

Destinataris

Tots els joves del municipi d’entre 12 i 35 anys.

Temporització

La temporització del projecte serà la següent:


Pavelló poliesportiu: tots els mesos de l’any
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Campionat futbol sala: juliol, agost, setembre
Torneigs pàdel: primavera i estiu
Tallers emprenedoria rural: novembre i resta de l’any
Rocòdrom i curses atlètiques: tots els mesos de l’any
Reobertura local de joves: tots els mesos de l’any
JoVa: juliol i agost
Jornades i sortides paleontològiques: tots els mesos d
l’any
Vilanovitza’t i Gaudeix: tots els mesos de l’any
Suport a l’associacionisme: octubre (Comarkalada) i tot
els mesos de l’any.

Recursos humans

Els agents implicats en la realització del projecte seran:

i estructurals

ꞏ Ajuntament de Vilanova de Meià (Regidoria de Joventut).
La voluntat de l’Ajuntament és que la implementació de les
polítiques de Joventut també impliquin un compromís
transversal de la resta de regidories, com la d’Esports o la
de Cultura i Festes.
ꞏ Associacions del municipi, com ara l’Associació de Joves
de Vilanova de Meià o Meià Runners.
ꞏ Consell Comarcal de la Noguera; Oficina Jove de la
Noguera (tècnic compartit de Joventut, tècnica referent
d’ocupació juvenil, tècnica de Salut).
ꞏ Direcció General de Joventut.

Els recursos funcionals del municipi són:
Pista esportiva, piscines municipals, Local Social, Gimnàs
municipal, punt TIC, camp de futbol, rocòdrom, pistes de
pàdel.

Avaluació del
projecte

Els indicadors que es tindran en compte a l'hora d'avaluar le
diferents actuacions que constitueixen el projecte MEIÀ ES
MOU! són els següents:




Pavelló esportiu: Previsió assistència mínima de jove
(40 persones)
Campionat futbol sala: Previsió participació mínima d
joves (25 persones)
Torneigs pàdel: Previsió participació mínima de jove
(15 persones)
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Tallers emprenedoria: Previsió participació mínima d
joves (20 persones)
Rocòdrom i curses atlètiques: Previsió participaci
mínima (25 persones)
JoVa: Previsió nombre de joves voluntaris (5 persones
Vilanovitza’t i Gaudeix!: Previsió participació joves (2
persones)
Suport a l’associacionisme: Assistència joves
Comarkalada (10 persones).

Consell Comarcal de la Noguera
Autoria tècnica:
Oficina Jove de la Noguera
Fabra Formació

Agraïments:
A tots/es els/les professionals de joventut dels municipis de la comarca de la
Noguera
Als/les referents polítics de joventut dels municipis de la comarca de la Noguera
Als i les professionals del Consell Comarcal de la Noguera
Als i les joves de la comarca de la Noguera
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