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1. Presentació del Pla Comarcal de Joventut de la Segarra 

El Pla Comarcal de Joventut (a partir d’ara PCJ) de La Segarra, és l’eina de referència que ha de 

permetre desenvolupar polítiques de joventut de la comarca per al període 2022-2025.   

Aquest PCJ respon a l’eix de polítiques integrals de joventut ja que engloba serveis 

d’informació, orientació i assessorament juvenil,  programes que combinen la intervenció en 

els diferents eixos de les polítiques de joventut (dinamització, co-creació i promoció cultural, 

projectes de vida i emancipacions, inclusió social i equitat i arrelament dels joves al mon rural) 

i programes que promouen el consum responsable, el residu zero i la reducció de la petjada 

ecològica. Per això aquest Pla inclou, de forma transversal mesures i actuacions orientades a la 

generació d’espais d’interlocució, de diàleg i de construcció conjunta que s’adeqüin a les noves 

formes i canals de participació del col·lectiu jove. Aquestes mesures s’han intentat adaptar a 

l’heterogeneïtat de les persones joves, per donar resposta a les diferents necessitats, punts de 

partida i perfils, generant solucions conjuntes. 

A través de l’anàlisi de la realitat juvenil i de l’anàlisi de les polítiques de joventut dels diferents 

municipis que formen la comarca s’han definit unes línies estratègiques a seguir per tal de 

donar resposta a les necessitats que s’han detectat durant la diagnosi. A partir d’aquí s’han 

establert uns objectius concrets a assolir ens els pròxims anys, definint, ordenant, estructurant 

i temporalitzant totes les actuacions que s’adreçaran des de l’administració pública local al 

jovent de la nostra comarca. 

Aquest document volem que sigui viu, que respongui en tot moment a les necessitats de la 

població juvenil i, per tant, ser prou flexible per adaptar les accions a la realitat juvenil en cada 

moment, com pot ser la situació de pandèmia en la que ens trobem actualment, fet que ha 

provocat que aquest col·lectiu es vegi molt afectat i ens haguem d’anar adaptant a les noves 

normatives, sobretot pel que fa a les pràctiques socials i circumstàncies que es troben els i les 

joves. Així doncs, no entenem el PCJ com un document tancat i inflexible, sinó com un 

document guia, que a mesura que la realitat canviï s’anirà adaptant a les necessitats de la 

població jove. 

Aquest pla ha estat redactat per les tècniques de joventut del Consell Comarcal de la Segarra.  

1.1. Antecedents 

El Consell Comarcal de la Segarra va iniciar amb les polítiques de joventut fa més de dos 

dècades, concretament el 2001, amb la redacció dels primers Plans Comarcals de Joventut, els 

quals han sigut cabdals en el desenvolupament de les polítiques de joventut a la comarca al 

llarg dels anys. Els primers passos van consistir en la creació de la l’àrea de Joventut dins el 

Consell Comarcal de la Segarra, amb la contractació d’una tècnica encarregada de coordinar 

l’àrea i els projectes que s’hi havia de dur a terme, gràcies a la Direcció General de Joventut de 

la Generalitat de Catalunya, el qual és el principal responsable del disseny, coordinació i 

seguiment del Pla Nacional de Joventut de Catalunya, instrument de referència de les diferents 

administracions i agents socials implicats en l’impuls de les polítiques juvenils arreu del 

territori. 
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L’any 2002, es va presentar el pla local de Cervera i el de Torà, pioners en polítiques de 

joventut a  la nostra comarca, al 2003 s’hi va sumar Guissona, al 2004 s’hi va afegir sant Guim 

de Freixenet, el 2005 va entrar Tarroja de Segarra. L’any 2006 amb la incorporació a l’àrea de 

dues tècniques  de joventut compartida (programa DINAMO),  ja van ser un total de 16 

municipis els que es van unir a aquest projecte amb la redacció de diferents Plans Locals de 

Joventut. Entre els anys 2007 i 2008, tres municipis més de la comarca s’hi van adherir i 

finalment aquest 2022 entra a formar part un altre municipi, Biosca (20 municipis). Tant sols 

queda un municipi pendent de sumar-s’hi. 

L’any 2014 es va inaugurar l’Oficina Jove de la Segarra, en un primer moment situada a la seu 

del Consell Comarcal de la Segarra, per agrupar en un sol espai tots els serveis dirigits als joves 

de la comarca de la Segarra. L’any 2019 l’Oficina Jove de la Segarra, es va traslladar a un nou 

espai amb la voluntat d’apropar més i millor tots els serveis que s’ofereixen a les persones 

joves de  la comarca. 

Aquest 2022 presentem el nou Pla Comarcal de joventut 2022-2025. Cal tenir en compte que 

tots aquests anys la comarca ha estat treballant activament amb el jovent a través de les 

tècniques de l’Oficina Jove, figures referent pels joves i que fa de pont entre la població jove i 

l’administració.  

2. Procés metodològic 

A l’hora d’elaborar i desenvolupar aquest PCJ, s’ha tingut en compte els principis rectors i 

criteris metodològics del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, el pla d’actuació 

2021-COVID i també la Llei 33/2010 de Polítiques de Joventut de Catalunya. A més a més s’han 

tingut en compte tots els plans locals dels diferents municipis de la Segarra (2022-2025), el Pla 

Estratègic de la Segarra 2020 i el Pla d’Acció Comunitària de la Segarra 2020. 

2.1. El concepte de joventut 

El Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2020 (a partir d’ara PNJCat2020) defineix la joventut 

com un període del cicle vital que, com a tal, porta associats uns canvis biològics i psicològics, 

així com d’actituds i rols socials.  

En aquest pla s’ha volgut deixar endarrere l’adulcentrisme en les polítiques de joventut, deixar 

de considerar la joventut com un col·lectiu en fase de preparació a ser adult i veure’ls com el 

que són, persones empoderades i capaces.  

La Llei de Polítiques de Joventut (LPJC) considera com a jove tota persona d’edat compresa 

entre els 16 i 29 anys, però degut a les característiques sociodemogràfiques de la nostre 

comarca, es considera necessari treballar des dels 12 anys, a fi de treballar des dels inicis de 

l’etapa juvenil fomentant així la participació i vinculació al municipi . 

Així doncs, per desenvolupar el present PCJ s’ha analitzat la realitat juvenil de la població jove 

de 12 a 29 anys, i fins als 35 en temes d’ocupació i habitatge.  
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2.2. Els principis rectors del PNJCat 

El PNJCat proposa uns principis rectors que conceptualitzen una manera d’entendre i de 

desenvolupar les polítiques de joventut. Tal i com estableix el PNJCat, els principis rectors han 

d’inspirar el disseny, la implementació i l’avaluació de les polítiques de joventut i han de 

convertir-se en criteris per poder aplicar de manera transversal en cadascuna de les fases de la 

política pública.  A continuació es detallen cadascun dels principis rectors establerts amb els 

seus valors associats1. 

ELS PRINCIPIS RECTORS DE LES POLÍTIQUES DE JOVENTUT 

QUALITAT 

Aquest principi rector fa referència 
als aspectes que han de contribuir 
a que el desenvolupament de les 

polítiques de joventut es facin 
sobre una rigorosa “voluntat de 

fer-ho bé”, incorporant criteris de 
qualitat, eficiència i eficàcia. 

Adequació a la realitat 

Les polítiques de joventut s’han d’adequar a la realitat social per tal de 
respondre a les necessitats i projectes de la gent jove. Per això és 
indispensable que es facin sobre el coneixement constant de la realitat 
juvenil i de l’entorn social 

Proximitat 
Ajustar-se a les necessitats de cada col·lectiu i de cada territori concret 
desenvolupant les polítiques de joventut sota el principi de 
subsidiarietat. 

Innovació i creativitat 

Cal que les polítiques de joventut siguin capdavanteres en la 
construcció d’accions innovadores, de respostes creatives a les 
problemàtiques, que es nodreixin de l’estudi comparat amb altres 
experiències nacionals i/o internacionals i que siguin prou flexibles per 
adequar-se a una realitat canviant 

Avaluació 
Les polítiques de joventut han d’incorporar, des del disseny, una 
mirada d’avaluació que contribueixi a generar coneixements i 
aprenentatges respecte la nostra acció 

PARTICIPACIÓ 

La política de joventut no pot estar 
allunyada de les persones joves i el 
moviment juvenil organitzat, així 
com d’altres agents que poden 

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

centres educatius, entitats que 
treballen per a joves, etc. 

Governança 
democràtica 

Parteix de la idea de que les administracions no han de jugar un paper 
jeràrquic, sinó que han de coordinar i facilitar l’acció dels diferents 
agents implicats en les polítiques de joventut. 

Corresponsabilitat 
Els agents han de ser corresponsables, jugant un paper concret i 
estratègic i cal establir els mecanismes i espais compartits per fer-ho 
possible. 

Formes de democràcia 
directa i semidirecta 

Les polítiques de joventut hauran de desenvolupar-se incorporant els 
mecanismes que facin possible articular la veu i l’acció dels agents en 
les diferents fases de la política de joventut. 

TRANSFORMACIÓ 

Les polítiques de joventut han de 
tenir una funció transformadora 

per tal de contribuir a la missió del 
PNJCat. Per tant, caldrà que tinguin 

un impacte positiu en la realitat 
juvenil i en l’entorn: 

- Transformant les condicions de 
vida per millorar-les i facilitar que 

totes les persones puguin 
desenvolupar plenament el seu 

propi projecte de vida. 
- Fent possible un entorn-societat 

que ho permeti 

Inclusió (perspectiva 
inclusiva) 

Les polítiques de joventut han de generar oportunitats socials pel 
desenvolupament personal i col·lectiu dels i les joves, establint els 
mecanismes polítics i socials necessaris per generar noves dinàmiques 
d’inclusió. 

Universalisme 

Dissenyar accions i programes garantint que arribin a totes les 
persones joves tenint en compte la diversitat i atenent a les 
necessitats diferencials i especificitats que puguin existir. Cal treballar 
per a que aquesta diversitat no esdevingui desigualtat. 

Lluita contra les 
desigualtats socials 

Existeixen uns factors com són el sexe, l’edat, l’origen, el territori, la 
classe social o les discapacitats que generen desigualtat social de 
manera estructural. Les polítiques de joventut han de desenvolupar 
accions que permetin disminuir els efectes diferencials d’aquests 
factors per possibilitar que totes les persones joves puguin 
desenvolupar el seu propi projecte vital en plenitud i igualtat. 

INTEGRALITAT 

Les diferents esferes en la vida de 
les persones estan 

interconnectades. Aquesta 
interconnexió implica treballar les 
polítiques de joventut des d’una 
perspectiva integral, tenint en 

compte la multicausalitat de les 
problemàtiques, la multiplicitat 

dels agents implicats i els diferents 
processos (transicions) juvenils. 

Transversalitat 

Treballar de manera transversal implica incorporar la perspectiva 
juvenil en les diferents àrees i en les accions que desenvolupen, de 
manera que aquestes integrin les necessitats i problemàtiques de les 
persones joves en la política pública. Cal, per tant, treballar des de la 
interdepartamentalitat. 

Govern multinivell 

És necessari disposar d’objectius i formes de treball compartides des 
de les diferents administracions que permetin optimitzar els nostres 
recursos . Es tracta doncs d’aplicar la interinstitucionalitat com a 
mecanisme per a la coordinació. 

Treball en xarxa 

Implica l’establiment de mecanismes estables de coordinació i treball 
conjunt entre els diferents agents socials i institucions implicats en les 
polítiques de joventut. Està directament lligat al concepte de 
corresponsabilitat. 

                                                           
1 Informació extreta del document: Orientacions per l’aplicació dels principis rectors del PNJCat a les polítiques locals de joventut de la Direcció General de Joventut, publicat al 
febrer de 2021.  
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2.3. Criteris metodològics 

La metodologia utilitzada per l’elaboració del PCJ de la Segarra a part de tenir en compte els 

principis rectors del PNJCat 2020, està basada en dues parts: una primera part de diagnosi on 

s’inclou l’anàlisi de la realitat juvenil de la comarca i l’anàlisi de les polítiques de joventut, i una 

segona part on s’hi presenta el disseny de la intervenció, els objectius prioritzats pels propers 

quatre anys i els seus programes vinculats per tal de poder assolir els objectius. 

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

fonts primàries i secundàries, i la combinació de tècniques d’anàlisi de caràcter quantitatiu i 

qualitatiu, sempre tenint present que en les dades estadístiques existents a l’actualitat, 

difícilment podem trobar tots els factors rellevants per l’anàlisi de la realitat juvenil. Pel que fa 

a les tècniques d’aproximació i anàlisi emprades, s’ha passat enquestes a la franja de 12 a 16 

anys, enquestes a la franja de més de 16 anys, enquestes específiques sobre salut emocional 

en joves de 12 a 16 anys de tota la comarca. S’ha realitzat trobades de regidors/es de joventut, 

una trobada d’entitats juvenils de la comarca i  s’han dut a terme una sèrie d’entrevistes 

estructurades a agents que es troben vinculats a aquest col·lectiu: President del Consell 

Comarcal de la Segarra; Consellera de Joventut; Gerent del Consell Comarcal de la Segarra; 

Tècnica d’Immigració; Educadors del Servei Educatiu Itinerant de la Segarra; Educadora social i 

Treballadora social del Consell Comarcal; Keep Calm; Instituts de la comarca; Tècnica d’Igualtat 

del Consell (SIAD); Àmbit Salut comarcal; Referent Ocupació Juvenil de la Segarra. 

Per últim, cal esmentar els agents implicats en la redacció del present PCJ, en el qual hi destaca 

la figura de les tècniques comarcals de joventut i la persona jove en pràctiques del programa 

de Garantia Juvenil del SOC que hem disposat durant 6 mesos. Així mateix, també hi han 

participat la Consellera Comarcal de Joventut, Canòlich Fàbrega Closa, el personal tècnic dels 

Ajuntaments i de les administracions supramunicipals (Consell Comarcal de la Segarra i 

Coordinació Territorial de Joventut de Lleida), diferents col·lectius joves de la comarca, i altres 

col·lectius i entitats de la comarca vinculats directa o indirectament, amb l’objectiu de generar 

una co-responsabilització del PCJ amb els agents i integrar-los en el desenvolupament de les 

diverses fases, tant pel que fa a l’anàlisi de la realitat com en el disseny del Pla i en les 

avaluacions que se’n deriven. 

3. Contextualització 

3.1. La comarca 

La Segarra és una comarca de l'interior de Catalunya, dins de la 

província de Lleida i a l'àmbit funcional territorial de Ponent. Està 

situada en un altiplà amb un clima continental i una vegetació 

caracteritzada per camps de cereals i clapes de bosc de pins, 

alzinars i rouredes. Aquesta, té 21 municipis els quals es 

posicionaran per ordre de població; Cervera (capital), Guissona, 

Torà, Sant Guim de Freixenet, Torrefeta i Florejacs, els Plans de 

Sió, Sant Ramon, Ribera d'Ondara, Sanaüja, Talavera, Massoteres, 

Montoliu de Segarra, Tarroja de Segarra, Sant Guim de la Plana, 

Biosca, Estaràs, les Oluges, Granyena de Segarra, Granyanella, 

Ivorra, Montornès de Segarra. 
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La comarca esta formada per 23.318 habitants, 12.204 homes i 11.114 dones. Dins d'aquesta 

població, el nombre de la població jove, és a dir aquella entre 12 i 29 anys, és de 4.742 

persones. Representant un 20% del nombre total d'habitants de la comarca, una xifra molt 

superior a la mitjana catalana (16%). Aquest grup està dividit entre 2.564 homes i 2.178 dones 

(IDESCAT, 2020). 

La Segarra està caracteritzada per ser eminentment agrícola-ramadera, on el sector primari té 

una representació molt superior que a la resta de Catalunya, al mateix temps cal destacar la 

presència de la Corporació Alimentaria de Guissona com a l'empresa més important  del sector 

agroalimentari de Catalunya. Altrament, el territori disposa d'altres empreses importants dins 

de l'economia comarcal, aquestes són doncs les companyies més importants segons els 

ingressos d'explotació: 

 CORPORACIÓ ALIMENTÀRIA GUISSONA SA 

 AGROPECUARIA DE GUISSONA, SCL 

 YAK FÁBRICA DE PIENSOS COMPUESTOS SL 

 EXEL FIL SA 

 EL PASTORET DE LA SEGARRA SL 

 SPF-DANA ESPAÑA SL 

 LEGNO I DERIVATI SL 

 IBERSPA 

 ALTEC ENGINEERING SL 

 VOITH PAPER FABRICS SA 

 LEDS C4 
Font: Pla estratègic, 2020 

Arran de la presència d'aquesta oferta laboral, causa que es produeixin moviments migratoris 

dins i fora del territori. Així doncs, la població nouvinguda representa un 28 % de la població 

total. En l'eix de la població jove un 34% de la població són joves d'origen estranger, és a dir, 

1.392 persones joves nouvingudes dels quals 776 són homes i 616 són dones que han emigrat 

a la comarca (IDESCAT, 2020).  

Aquest fet possibilita definir la població jove estrangera en dos punts clau. El primer format 

per aquells qui van venir arran de la contractació, ja sigui de molt joves i a posteriori les seves 

respectives parelles, o com a infants joves per reagrupament familiar. El segon, són aquells qui 

ja han nascut aquí fills de les primeres onades de migració, els quals ja han realitzat l'educació 

primària, secundària i la seva vida diària a la comarca. 

La comarca compta amb vint-i-dos centres d'educació infantil i primària, dinou de caràcter 

públic i tres de privat. Altrament, disposa de quatre Centres d'educació secundària, tres de 

caràcter públic (Institut Segarra, Institut Tarroja situats a Cervera i l'Institut de Guissona) i un 

de privat (FEDAC Guissona). A més a més, els tres instituts públics ofereixen Batxillerat 

(científic i tecnològic, social i humanístic) i tant l'Institut Segarra com l'Institut de Guissona 

ofereixen Cicles Formatius de Grau Mig, Grau Superior i Formació Dual per afavorir la 

introducció dels joves al món laboral (FIXA). Finalment, la comarca disposa de dos Programes 

de Formació i Inserció (PFI) al Institut Tarroja i al Institut Guissona i una UEC (Unitat 

d’Escolarització Compartida a Cervera (sis joves 2021-2022).   
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Altrament, cal destacar la presència del projecte educatiu dut a terme de forma conjunta entre 

grup bon Àrea Agrupa i l'Ajuntament de Guissona anomenat La Llavor, el qual se centra en 

competències digitals i habilitats del segle XXI. En aquest espai, es busca donar un impuls a la 

formació universal (a tots els alumnes escolaritzats a Guissona en totes les etapes educatives) 

gratuïta i permanent. D'acord amb això, tots els infants gaudiran entre 30 i 60 hores anuals de 

desenvolupament de competències digitals, creativitat i innovació (PLJ de Guissona, 2020). 

Altrament, els municipis de Torà, Sant Guim de Freixenet, Guissona i Cervera disposen del 

Servei d'Intervenció Socioeducatiu Itinerant (SISI) el qual està destinat a l'atenció a la infància 

i/o adolescència en situació de risc social dins de la comarca, aquest servei, proporciona suport 

assistencial o formatiu prioritàriament aquelles persones que estan en situació de risc social i 

viuen a la Segarra (SISI, 2021). 

Tanmateix, la comarca no disposa d'una xarxa de transport públic eficient. Aquesta disposa de 

servei d'autobús (La Hispano Igualadina MONBUS i Alsina Graells ALSA) amb la possibilitat de 

poder enllaçar fins a Lleida, Barcelona o Girona (amb l'eix bus). Altrament en els municipis de 

Cervera i Sant Guim de Freixenet també compten amb el servei de Rodalies Renfe. Tot i això, 

és accentuable el servei de transport escolar que garanteix l'arribada a l'educació primària i 

secundària de tots els alumnes de la comarca. Cal destacar que el nombre de viatges 

disponibles ha augmentat en comparativa a l'anterior Pla, fet que mostra una millora dels 

serveis de transports de la població, però, tot i això, continua essent molt reduït. 

En l'àmbit d'equipaments juvenils, la comarca disposa, per una banda equipaments de caràcter 

esportiu; pavellons poliesportius, camps poliesportius, piscines municipals a l'aire lliure i 

cobertes, pistes, pistes de pàdel, pistes de tenis, espais de frontó, camp de golf, rocòdrom i 

circuits de motor. Per l'altra banda, equipaments de caràcter cultural: conservatori i escoles de 

música, locals joves, museus, cases de colònies, albergs de joves i biblioteques. Dins de l'àmbit 

de la salut també disposa de dos Centres d'Atenció Primària i consultoris mèdics a les 

poblacions de Tarroja de Segarra, Sant Ramon, Ivorra, les Oluges, Sant Antolí, Granyena, Torà i 

Sant Guim de Freixenet. 

3.2. Composició de l’ens 

En l’actualitat l’organització política del Consell Comarcal és la següent: 

 

PRESIDÈNCIA  

(Francesc Lluch) 

VICEPRESIDENT 1r  

(Xavier Pintó) 

VICEPRESIDENTA 2a  

(Elisabet Jové) 

VICEPRESIDENT 3r  

(Josep Esquerra) 
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3.3. Equipaments específics dels Serveis de Joventut a la comarca 

Equipament Descripció 
A qui està 
destinat 

Oficina Jove de la 
Segarra 

Espai de la Paeria que compartim amb els tècnics de joventut de 
la Paeria. Situat a la Rambla Lluís Sanpere, 22. Al costat d’un 
Institut de Cervera i al costat d’un bar musical. L’espai està obert 
de dilluns a divendres de 8h a 15h i dimecres i divendres de 16h a 
18h. Es realitzen assessoraments individuals sobre els diferents 
eixos que afecten als i les joves per tal de fomentar l’emancipació 
d’aquest col·lectiu. 

Joves de 12 
a 35 anys de 
la comarca 

Espai Jove de 
Cervera 

Espai de la Paeria, situat a la planta de baix de l’Oficina Jove. 
Obert de divendres a diumenge tarda de 16h a les 20h. Aquest 
espai és dinamitzat per un tècnic de la Paeria. És un espai on el 
jove pot proposar activitats per fer i també un espai de trobada. 

Joves de 12 
a 30 anys 

Punt 
d’Informació 

Juvenil de 
Guissona 

Espai per al jovent de Guissona, situat al carrer Tint, 5 de 
Guissona. Obert els caps de setmana. Aquest local és dinamitzat 
per una tècnica de l’Ajuntament. Es realitzen activitats 
proposades pel propis usuaris. És un punt informador juvenil. 

Joves de 12 
a 30 anys 

Espai jove de 
Sant Guim de 

Freixenet 

Espai d’ús per als joves de Sant Guim. Obert els dissabtes a la 
tarda de 17h a 20h, situat al carrer Major, davant dels bars del 
poble. Es un punt de trobada entre els joves, on poden realitzar 
activitats dirigides 

Joves de 12 
a 30 anys 

SERVEIS ALS MUNICIPIS 
(Xavier Pintó) 

Abastament 
d'aigües i serveis 

tècnics (Xavier 
Pintó) 

Medi ambient 
(Josep M. Castellà) 

Sostenibilitat i 
canvi climàtic 

(Dània Verdés) 

SERVEIS D'ATENCIÓ A 
LES PERSONES (Elisabet 

Jové) 

Serveis socials, 
salut i igualtat 

(Gemma Martinez) 

Participació 
ciutadana 

(Montserrat 
Farrera) 

Ensenyament i 
cultura (Elisabet 

Jové) 

Joventut i esports 
(Canòlich Fàbrega) 

SERVEIS DE 
DESENVOLUPAMENT 

COMARCAL (Josep 
Esquerra) 

Turisme, comerç i 
consum 

(Montserrat 
Farrera) 

Promoció 
econòmica (Josep 

Esquerra) 

SERVEIS DE RÈGIM 
INTERN (Ricard Vicente) 

Hisenda, serveis 
d'assistència als 

municipis, 
transparència i 

noves tecnologies 
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Espai Jove de 
Sant Ramon 

Espai autogestionat pels mateixos joves. Situat al costat de 
l’Ajuntament del poble. Els mateixos joves disposen de la clau i 
d’una normativa que han de seguir per tal de poder-lo  utilitzar 

Joves de 12 
a 30 anys 

Espai Jove de 
Tarroja 

Espai autogestionat pels mateixos joves. Situat al costat del bar 
del poble. Són els mateixos joves que disposen de la clau. 

Joves de 12 
a 30 anys 

Espai Jove de 
Granyena 

Espai autogestionat pels joves, disposen d’una clau cada un d’ells. 
S’hi reuneixen l’associació juvenil “Xuts a la Foscor” 

Joves de 12 
a 30 anys 

3.4. Associacions de la comarca 

L’any 2020, la Segarra comptava amb 433 organitzacions i associacions registrades i 5 

instal·lacions juvenils (3 cases de colònies i 2 albergs de joventut) (IDESCAT, 2020).  

Tot i això, les entitats juvenils o entitats formades majoritàriament per persones joves de la 

comarca que actualment es troben actives són: 

ASSOCIACIÓ MUNICIPI 

Associació Juvenil de Sedó Torrefeta i Florejacs 

Associació Juvenil Band Tokades Cervera 

Sound de secà Cervera 

Associació Juvenil Els Espigats Sanaüja 

Associació de Joves Torà 

Associació Assembleària de Joves Guissona  

Associació de Joves Tarroja (en creació) 

Associació Xuts a la Foscor Granyena de Segarra 

Associació QK Sant Guim de Freixenet (en reactivació) 

Associació de joves La Mansa Sant Ramon 

Associació de joves Massoteres 

 

3.5. Sociograma dels principals actors de les polítiques de joventut 

 

JOVES 

Alcaldíes i Regidoríes de Joventut 

Consellera de Joventut 

Tècnica comarcal OJ 

Tècniques de joventut compartides 

Referent d'Ocupació Juvenil 

Tècnica d'immigració 

Coordinadora SISI 

Associacions de Joves 

Entitats dels municipis (amb representació jove) 

Centres Educatius 

Espais joves 
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3.6. Composició del servei de joventut a la comarca 

El servei de joventut de la Segarra està dividit en tres blocs.  

 

En primer lloc, trobem l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Segarra, que gestiona el 

servei de joventut d’àmbit  comarcal i l’Oficina Jove de la Segarra, i del qual pengen les 

tècniques compartides de joventut que desenvolupen les polítiques de joventut de 18 

Ajuntaments de la comarca. En segon lloc, trobem l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de 

Guissona, el qual disposa de tècnica de joventut pròpia que gestiona les polítiques de joventut 

del seu municipi i el punt d’informació juvenil situat al Casal Jove. I, en tercer lloc, la Paeria de 

Cervera també disposa de tècnic de joventut propi que gestiona les polítiques de joventut del 

municipi. 

El servei de joventut comarcal organitza i coordina una trobada de regidors i regidores 

anualment on s’informa de les actuacions que du a terme l’Oficina Jove i dels projectes 

pendents per l’any entrant, i es realitzen dinàmiques grupals per detectar les necessitats en 

matèria de joventut de cada municipi. 

Trimestralment, es realitza una taula de treball amb els tècnics i tècniques comarcals per parlar 

dels projectes que s’han d’impulsar durant els mesos següents. 

Un cop a l’any es realitza un Consell Gestor, on hi participen tècnics i polítics dels diferents 

Departaments que conformen l’Oficina Jove.  

Anualment també es reuneix una comissió de seguiment del Contracte Programa tècnico-

política entre el Consell Comarcal de la Segarra i la Paeria de Cervera 

4. Diagnosi 

Per desenvolupar la fase de diagnosi s’ha recollit informació des de dues perspectives. En 

primer lloc, s’ha realitzat un anàlisi de la realitat juvenil (a partir d’ara ARJ) a través de 

diferents tècniques d’aproximació i anàlisi de dades quantitatives i qualitatives, utilitzant en 

gran majoria dades actuals (2021) proporcionades pel Cens municipal dels Ajuntaments de la 

comarca i es complementaran amb les dades de l’apartat Municipi en xifres del Institut 

Estadístic de Catalunya (IDESCAT) del any 2020. Pel desenvolupament de la informació 

Consell 
Comarcal de la 

Segarra 

Responsable Servei 
de Joventut   

(Anna Gomà) 

Tècnica 
Compartida de 

Joventut  

(Laia Pipó) 

Sant Ramon, Estaràs, Montoliu de 
Segarra, Montornés de Segarra, Les 
Oluges, Granyena de Segarra, Plans 
de Sió, Ribera d'Ondara, Tarroja de 

Segarra, Talavera. 

Tècnica 
Compartida de 

Joventut  

(Raquel Venque) 

Sant Guim de Freixenet, Sant Guim 
de la Plana, Massoteres, Torrefeta i 

Florejacs, Torà, Ivorra, Sanaüja i 
Biosca. Ajuntament de 

Guissona 
Tècnica de 
Joventut 

Paeria de 
Cervera 

Tècnic de 
Joventut 
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recollida s’ha procedit a organitzar la informació dins els següents eixos: educació, treball, 

habitatge i emancipació, salut, cultura-lleure i participació, mobilitat i transport, inclusió 

(pobresa, immigració i gènere) i justícia climàtica. 

En segon lloc, s’ha dut a terme una anàlisi de les polítiques comarcals de joventut (a partir 

d’ara APJ) per visualitzar si actualment s’estan treballant les necessitats de la població jove 

amb les polítiques que s’estan duent a terme des del consistori.  

4.1. Anàlisi de la realitat juvenil (ARJ) 

La joventut de la comarca de la Segarra té un percentatge major a la mitjana de Catalunya però 

no sempre ha estat així. Si observem l’evolució de la població jove segarrenca podem observar 

que en el període del 2011-2016 va patir un decreixement important fins arribar a una 

evolució lleugerament positiva en els últims cinc anys. Així doncs, la taxa bruta de creixement 

total és de 8’94 en comparativa a la taxa de creixement natural que és de - 0’75 (IDESCAT, 

2021) 

 

Font: IDESCAT municipi en xifres (2006 - 2020) i Cens municipal 

La piràmide poblacional de la Segarra té una base relativament estreta en  comparació amb les 

franges d’edat entre els 40 i 64 anys. Això denota un cert  envelliment de la població i una 

disminució de la natalitat en les ultimes tres dècades.  L’índex d’envelliment és el quocient 

entre el nombre de persones de 65 anys i més,  i el de persones menors de 15 anys, expressat 

en percentatge. Així doncs, la Segarra és la dotzena comarca de Catalunya amb un índex 

d’envelliment més elevat, amb un  108,1%. 

5000

5500

6000

6500

7000

7500

2006 2011 2016 2021

Evolució població jove de la Segarra (2006-2021) 
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Font: IDESCAT municipi en xifres (2006 - 2020) i Cens municipal 

Altrament, si es posa el focus en la població joves, es pot observar com la composició de la 

joventut de la Segarra esta bastant igualada dins dels diferents grups d’edat, tot i això, la 

presencia del gènere masculí predomina sobre el femení. Tenint en compte que el de 12 a 14 

contempla menor nombre d’anys, el grup menys nombrós són els joves d’entre 25 a 29 anys, 

aquest fet pot estar relacionat en l’emancipació i la creació d’una vida laboral fora de la 

comarca o familiar.  

 
Font: IDESCAT municipi en xifres (2020) 

Educació 

La comarca de la Segarra compta amb deu llars d’infants (207 infants),  tretze centres 

d’educació infantil i primària (2.151 alumnes), dotze de caràcter públic i un de privat. 

Altrament, compta amb quatre Centres d’Educació Secundaria (1.678 alumnes), tres de 

caràcter públic i un de privat. A més a més, els tres instituts públics ofereixen Batxillerat 

(científic i tecnològic, social i humanístic) i tant l’Institut Segarra com l’Institut de Guissona 

ofereixen Cicles Formatius de Grau Mig (305 alumnes), de Grau Superior (90 alumnes) i 

Formació Dual. (CRP, 2021). 

-1500 -1000 -500 0 500 1000

De 0 a 4 anys

De 10 a 14 anys

De 20 a 24 anys

De 30 a 34 anys

De 40 a 44 anys

De 50 a 54 anys

De 60 a 64 anys

De 70 a 74 anys

De 80 a 84 anys

De 90 a 94 anys

Població de la Segarra per sexe i grups d'edat 2021 
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D’aquesta manera es pot observar que la comarca presenta un alt grau d’escolarització, entorn 

al abandonament escolar “No tenim abandonaments registrats, perquè els alumnes marxen a 

fer un PFI o en tot cas és un trasllat de centre. Aquest curs, si que tenim un abandonament a 4t 

d'ESO quan l'alumne ha fet els 16 anys. Per tant, el percentatge és molt baix (un alumne del 

total de 329 a l'ESO aproximadament). Un 50% dels alumnes realitzen batxillerat, 62 alumnes a 

4t, i 25 van passar a batxillerat al nostre centre i algun alumne va anar a fer el batxillerat a 

altres centres (artístic de Tàrrega...). Per tant, el percentatge seria pràcticament 50% (Institut 

Segarra, 2021). 

Població de 15 anys i més segons nivell de formació assolit i edat quinquennal Segarra. 2019 

Franja 
edat 

Educació primària o 
inferior 

Primera etapa 
d’educació 

secundària i 
similar 

Segona etapa 
d’educació 

secundària i 
similar 

Educació 
superior 

Total 

De 15 a 19 
anys 

423 455 .. .. 1.279 

De 20 a 24 
anys 

149 262 543 300 1.254 

De 25 a 29 
anys 

244 306 236 492 1.278 

De 30 a 34 
anys 

312 392 204 461 1.369 

De 35 a 39 
anys 

442 496 285 528 1.751 

De 40 a 44 
anys 

485 597 342 607 2.031 

De 45 a 49 
anys 

427 594 371 487 1.879 

De 50 a 54 
anys 

266 603 427 468 1.764 

De 55 a 59 
anys 

204 558 416 339 1.517 

De 60 a 64 
anys 

192 541 245 210 1.188 

De 65 a 69 
anys 

205 535 185 110 1.035 

De 70 a 74 
anys 

269 428 108 88 893 

De 75 a 79 
anys 

257 270 72 29 628 

De 80 a 84 
anys 

362 211 35 19 627 

85 anys o 
més 

603 218 .. .. 870 

TOTAL 4840 6466 11306 4138 19.363 

 

Com es pot observar en la següent taula, la població jove de la Segarra segueix la tendència 

generalitzada en tot el territori català, com a norma general arriba a nivells molt més alts de 

preparació que les generacions anteriors als seus progenitors. Així doncs, aquesta tendència 

general acaba provocant una sobrepreparació dels joves i un augment de les demandes de les 

ofertes laborals qualificades, fet que augmenta la mitjana d’anys d’estudi, atraça l’accés a una 

feina estable i per tant, en conseqüència a la emancipació i creació d’una família pròpia.  



 

13 
 

Per altra banda, quan la població és separada per nivell de formació assolit i nacionalitat es pot 

observar una clara diferenciació. En primer lloc, cal comentar que la població estrangera 

representa en el llindar de persones majors de 15 anys un 35%. Tot i això, seguint l’evolució de 

la població espanyola en nivell d’estudis es pot observar com les dinàmiques tenen una 

diferenciació per lloc d’origen, ja que, tenint en compte la proporció actual dels estrangers i 

veien que existeix una davallada fonamental a partir de la segona etapa d’educació secundaria 

en general, i en ensenyament de grau superior en particular, la proporció de persones 

estrangeres que hauria d’haver cursat graus universitaris es de 414 persones, 296 persones 

menys que les que mostra la realitat. Així doncs, es pot concloure que inicialment la població 

estrangera es troba dins de l’edat adulta, en segon lloc que l’homologació d’estudis no es prou 

eficient i en últim que no tenen una igualtat d’oportunitats o de interessos. Una de les 

tècniques d’educació exposava una tendència dels joves provinent de països del est tenien una 

clara diferenciació per gènere i nivell assolit d’estudi, els nois tendien cap a cicles formatius, 

principalment de grau mitja  i entraven directament en el món laboral, les noies contràriament 

optaven per realitzar batxillerat i després grau universitari i màster (PLJ de Guissona, 2021). 

Població de 15 anys i més segons nivell de formació assolit, nacionalitat i sexe 
Segarra 2019 

Nivell de formació Espanyola Estrangera Total 

Analfabets 8 12 20 

Educació primària incompleta 416 789 1.205 

Educació primària 1.965 1.650 3.615 

Primera etapa d’educació secundària i similar 4.865 1.601 6.466 

Segona etapa d’educació secundària amb orientació 
general 

1.776 302 2.078 

Segona etapa d’educació secundària amb orientació 
professional 

1.541 283 1.824 

Ensenyament de grau superior de formació professional 
i similars 

1.259 135 1.394 

Graus universitaris de fins a 240 crèdits i similars 1.195 119 1.314 

Graus universitaris de més de 240 crèdits i similars 1.042 85 1.127 

Màster universitari i similars 246 10 256 

Doctorat universitari 60 4 64 

Total 14.373 4.990 19.363 

Tanmateix, en les enquestes realitzades a la població jove de la comarca,  el 47% de la joventut 

d’entre 12 i 16 anys consideraven que no hi havia suficient oferta formativa a la Segarra. 

Altrament, el 75% de les  persones enquestades els agradaria una major oferta de cursos 

(idiomes, informàtica, monitor de lleure, CIaTE...). En la mateixa línia " Jo crec que sí que hi ha 

bona formació, diria que amb el que em balla una mica més és amb el tema de la formació 

professional.  Perquè hi ha sortides que no s'ofereixen a la nostra comarca i s'han de desplaçar 

en una edat molt jove a fora. A més l'oferta educativa no correspon amb els llocs de treball 

que hi ha a la comarca, aquest és el gran problema. Hem de donar com més valor als cicles 

formatius" (President del Consell Comarcal, 2021). “Actualment la formació a la comarca està 

bastant dirigida a treballar en una empresa en concret, tot i això hi ha opcions interessants. 

Potser hi ha àmbits més pendents de cobrir com el tecnològic i l’artístic” (Gerent del Consell 

Comarcal, 2022). Aquest fet es pot observar amb un 68% de la joventut major de 16 anys 

relata que s’ha hagut de desplaçar forma de la comarca perquè aquesta no disposava de la 
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formació que els interessava.  Tot i això, aquesta no es una opinió generalitzada: “Depèn del 

sector en que es vulgui treballar. Però l’oferta formativa està enfocada als llocs de treball que 

es poden trobar a la comarca” (Consellera de Joventut, 2022).  

Per una altra banda, les persones joves enquestades entre 16 i 29 anys un 28% estava cursant 

o havia finalitzat estudis universitaris, un 25% un Cicle Formatiu de Grau Mitja, un 23% 

l’Educació Secundaria Obligatòria i un 12% Cicle Formatiu de Grau Superior i un 10% Postgrau 

o màster i un 1% Doctorat o superior. Així doncs es pot observar la tendència a 

sobrequalificació que es mencionava anteriorment (Enquesta+16 Guissona, 2021).  

Treball 

Per analitzar la situació de l'atur juvenil a la comarca de la Segarra s'utilitzaran dades de 

l'Observatori del Treball i Model Productiu, Departament d'Empresa i Treball d'on s'analitzarà 

la mitjana d'atur juvenil del període de l'últim any (setembre 2021 a setembre 2020). 

La taxa d'atur a la comarca de la Segarra és molt inferior a la resta de Catalunya, amb un 

percentatge del 8,04%. Per una altra banda, la població jove en edat de treballar (entre 16 i 34 

anys) presenta a 236 persones que estan, durant l'últim any, aturades ocupacionalment és a 

dir, una taxa d'atur juvenil del 4,97% (Observatori de Treball i Model Productiu, 2021). S'ha de 

tenir en compte que arran de la sobrequalificació esmentada anteriorment, la mitjana d'anys 

dedicats als estudis és major, per tant, l'entrada en el món laboral es retarda, per aquest 

mateix motiu el nombre de joves de 16 a 24 anys és considerablement inferior als majors de 

25. A més a més, arran que els joves s'han de desplaçar per poder realitzar els seus estudis 

superiors, acaba causant que la gran majoria realitzi pràctiques dins de les capitals de 

província, fet que acaba provocant o facilitant que trobin una vida laboral estable adequada a 

les seves qualificacions, necessitats i estudis fora de la comarca.  

Població jove aturada a la Segarra 2021 

Mes Menors de 20 De 20 a 24 De 25 a 29 De 30 a 34 

Novembre de 2021 9 39 56 67 

Octubre de 2021 7 51 55 65 

Setembre de 2021 13 50 53 63 

Agost de 2021 14 49 70 65 

Juliol de 2021 10 41 75 66 

Juny de 2021 7 47 75 75 

Maig de 2021 10 44 91 91 

Abril de 2021 14 54 92 94 

Març de 2021 14 56 97 89 

Febrer de 2021 15 62 105 87 

Gener de 2021 12 59 101 86 

Desembre de 2020 11 70 92 88 

Novembre de 2020 11 60 88 88 

Mitjana 11 51 88 86 

Font: l'Observatori del Treball i Model Productiu, Departament d'Empresa i Treball 2021 

Tanmateix, el Servei d'Ocupació de Catalunya relata que en l'any 2019 la comarca de la Segarra 

comptava amb les següents particularitats en l'àmbit d'àmbit productiu i treball: El 22% dels 

aturats el seu nivell formatiu arriba fins a educació primària, un 20% dels aturats són joves fins 

a vint-i-nou anys, el 50% són majors de quaranta-cinc anys, el 40% de nacionalitat estrangera i 
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el 44,3% dels Demandants d'Ocupació No Ocupats (DONO) són "no qualificats"(SOC, 2019:10). 

Tot i això, s'ha de tenir en compte, que aquest estudi no contempla les conseqüències de la 

pandèmia originada per a la Covid-19 (SOC, 2019).  

Altrament, en l’entrevista realitzada al President del Consell Comarcal (2021) s’expressa "Jo 

diria que a la nostra comarca no hi ha atur juvenil, l'altra cosa és que després valoressin el grau 

de satisfacció de la gent que està treballant. La gent treballa per viure, el normal, però no és la 

feina de la teva vida. Jo crec que si hi hagués una oferta laboral amb condicions la gent es 

voldria quedar aquí". “A dia d’avui la població jove poden treballar i desenvolupar-se 

professionalment dins la comarca però en matèries molt especifiques, si mirem en general, 

no” (Gerent del Consell Comarcal, 2022). En la mateixa línia: "Perquè per altra banda no hi ha 

massa oferta de feina" (Pla Local Sant Guim de Freixenet, 2022). Tot i això, s’ha de tenir en 

compte la presencia d’empreses grans dins de la comarca:  “Considero que a la nostra comarca 

hi ha empreses grans que ofereixen diferents ofertes de treball en tots els àmbits” (Consellera 

de Joventut, 2022).  

La comarca presenta un alt nombre de persones ocupades, majoritàriament homes. Pel que fa 

a les persones desocupades, el nombre de dones és lleugerament superior al d'homes en 

aquesta categoria. Tanmateix, el 80,8% dels nous contractes laborals efectuats a la Segarra són 

de caràcter temporal fet que dificulta la creació d'una vida laboral estable. La tendència 

observada és a la reducció del nombre de persones a l'atur en totes les franges d'edat. L'atur 

s'ha reduït més significativament en la població adulta, entre els 30 i els 54 anys. L'atur juvenil 

també disminueix, però en menor mesura. El sector més afectat per l'atur és el sector serveis, 

tot i que en els últims anys el nombre de persones sense feina d'aquest sector experimenta 

una davallada substancial. El sector industrial també presenta nombres relativament elevats 

d'atur, no obstant això, també van a la baixa en els últims anys (Pla estratègic, 2020:22). 

Altrament, l'estat de col·laboració entre els organismes públics dels municipis és únicament del 

15% a la qual encara li queda molt recorregut d'acció i seria un factor a explotar almenys en 

àmbit econòmic o laboral. En segon lloc, la col·laboració de les empreses privades amb les 

entitats formatives o centres educatius únicament és del 15% i un 15% amb les empreses. 

Aquesta també té un ampli camí per recórrer en ambdós nivells dels quals poden sortir 

projectes molt interessants igual que la Formació Dual amb Bon Àrea, el projecte la Llavor o 

Emaús rural (Pla estratègic, 2020:23). 

En les enquestes realitzades a la població jove de la comarca, el 70% de la joventut menor de 

setze anys no els agradaria viure i treballar a la comarca. També aquesta mateixa població un 

35% considera que no podria trobar feina a la comarca, un 28% considera que si i la resta, un 

36%, no s'ho ha plantejat mai. Altrament, la població jove major de setze anys el 55% està 

actualment estudiant, un 20% treballant, 22% estudiant i treballant i un 3% estudiant i cercant 

ocupació. Del 20% que treballa, un 70% no treballa al seu municipi, el 30% restant que si 

treballa al seu municipi del qual només un 42% ho fa del que ha estudiat (Enquesta + 16, 

Enquesta + 16 Guissona, Enquesta Cervera, Enquesta PLJ, 2021). Així doncs, es pot observar les 

dinàmiques de sobrequalificació esmentades anteriorment, on pràcticament tota la joventut 

enquestada major de setze anys es troba actualment estudiant, i aquells qui estan dins del 

món laboral únicament només un 56% ho fa segons els seus estudis. Altrament com s'ha pogut 

observar als resultats molt poca part de la població treballa dins del seu municipi, fet que 
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denota una mancança d'ofertes laborals d'acord amb les expectatives, qualificació i necessitats 

de la població jove de la comarca (Enquesta instituts, 2021).  

Cal destacar que el SOC ofereix contractes de formació i aprenentatge per a joves de 16 a 25 

anys i pràctiques no laborals en empreses per a joves. A més a més l'Oficina Jove del Consell 

Comarcal de la Segarra ofereix serveis d'acompanyament individual durant el procés d'inserció 

laboral, assessorament en temes com realització de currículum vitae, carta de presentació, 

tècniques pel procés de selecció, anàlisis del mercat laboral i creació d'un perfil professional, 

desenvolupament de competències laborals, registre de la base de dades de l'Oficina Jove, 

informació sobre ofertes formatives i laborals de la comarca i rodalies. També de la realització 

de tallers d'ocupació en els instituts de la comarca. 

Habitatge i Emancipació 

Des de les diferents àrees del Consell Comarcal (àrea de joventut, àrea de promoció 

econòmica, àrea de serveis socials i àrea tècnica i territorial), han estat treballant amb relació a 

la detecció de problemàtiques i necessitats relacionades amb l'habitatge i la gestió dels serveis 

i ajuts. Arran d'aquesta investigació s'origina un document "Proposta estratègica en matèria 

d'habitatge a la Segarra (2021)". Així doncs, aquests són els punts fonamentals detectats que 

afecten la població jove: 

Inicialment, s'observa una manca d'oferta d'habitatge, tant en venda com per a llogar, 

sobretot en pobles petits. A més hi ha moltes cases buides, les quals no estan disponibles a 

venda o lloguer, on algunes la propietat no realitza un manteniment adequat amb perill que es 

malmetin i caiguin a la via pública. També hi ha la presència de molts habitatges de segona 

residència sobretot durant l'estiu. A conseqüència de la desigualtat entre la poca oferta i l'alta 

demanda els preus dels lloguers són molt elevats, sobretot al municipi de Guissona. Tampoc es 

compta amb experiències de compartir habitatge (cohousing) amb serveis comuns. Ni 

s'identifica, culturalment, el gran potencial que suposa per a l'emancipació l'alternativa de 

compartir habitatges. 

En segon lloc, la insuficient oferta d'habitatge social i de polítiques públiques per a la seva 

promoció. La comarca no disposa d'un Parc d'Habitatge Social i no es mostra cooperació de 

l'àmbit públic i les entitats d'iniciativa social per la seva creació. 

En tercer, s'observen situacions de manca d'accessibilitat i de rehabilitació en habitatges on 

viuen persones grans dependents o amb discapacitat, fet que comporta greus conseqüències 

per l'autonomia, la participació i la salut d'aquestes persones. A més a més també s'analitza 

que a vegades les persones nouvingudes que arriben a la comarca es troben en situacions 

precàries d'habitatge, amb greus problemes per trobar-ne o pisos sobreocupats. També les 

persones amb discapacitat i problemàtica de salut mental que volen fer una vida independent 

es descobreixen, ben sovint, amb escasses possibilitats per manca d'un habitatge accessible. 

Les situacions de pobresa energètica també suposen un greu impacte en la qualitat de vida i la 

salut de les persones que la pateixen. Al municipi de Guissona apareixen molts habitatges per 

a llogar amb una qualificació energètica molt baixa a causa de característiques constructives 

(materials, aïllaments, tancaments...) i amb un sistema de climatització elèctric en molts casos, 

fet que augmenta la despesa energètica associada. Els grans endeutaments en habitatge que 
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pateixen famílies i persones amb escassos recursos, amb el risc de desnonament que això 

comporta. 

Població jove que no pot emancipar-se pels costos de l'habitatge i el dèficit en l'oferta 

d'habitatges socials. Un exemple d’aquest fet és el municipi de Sant Guim de Freixenet on 

s’expressa el següent en una entrevista: "Aquí a Sant Guim és impossible llogar un pis. Et fan 

pagar 400 € al mes. Clar els sous és el que dèiem són tan petits que si tu vius sol i has de pagar 

400 euros al mes com ho fas. Jo crec que com a societat no els hi proporcionem als joves que 

s'independitzin perquè no poden" (President del Consell Comarcal, 2021). 

Tanmateix, s'han realitzat enquestes a un total de 63 joves d'un total de 15 municipis de la 

comarca sobre la problemàtica de l'habitatge amb els següents resultats: D'aquests, un 16% 

consideren que una de les qüestions que més els preocupen és l'habitatge, trobar pis o poder 

mantenir-lo. El 56% de les persones joves enquestades els hi agradaria viure al seu poble 

d'origen o dins de la comarca de la Segarra en un futur, mentre que el 41% voldrien anar a 

viure en un altre lloc. El 82% de les persones joves enquestades veuen difícil o molt difícil 

aconseguir habitatge al municipi o voltants (Enquesta instituts, 2021).  

En les entrevistes realitzades amb alcaldies i regidories dels diferents municipis s'ha pogut 

observar una preocupació generalitzada amb relació a la manca d'habitatge disponible, 

l'envelliment i despoblament de la comarca, sobretot en els municipis menors de 500 

habitants.  Aquest fet es suma la problemàtica de que la municipis acabin convertint-se en 

pobles dormitori: "Bueno els pobles ens estem convertint molt en pobles dormitori, la gent 

treballen i fan la vida a fora i venen a dormir, a part del cap de setmana" (President del Consell 

Comarcal, 2021). En la mateixa línia: “a la major part dels pobles hi han cases tancades que 

necessiten una reforma integral i poca oferta d’habitatge. És un factor que et fa buscar els pros 

i els contres de viure a la teva comarca o el municipi” (Consellera de Joventut, 2022). “A dia 

d’avui tenim molta vivenda desocupada o semi-abandonada però les persones propietàries no 

volen vendre ni llogar perquè consideren que fa pobre” (Gerent del Consell Comarcal, 2022). 

Són varis els municipis que estan duent a terme diferents estratègies per abordar aquesta 

problemàtica, fet que deixa constància de la necessitat de solucions. 

En les enquestes dutes a terme a la població jove major de 16 anys de la comarca es pot veure 

com el 51% s'han emancipat, del 49% restant un 72% voldria, però per raons econòmiques 

(40%), falta d'habitatge al municipi d'origen (24%), comoditat (22%) o falta de jovent amb qui 

compartir pis (13%) no ho han pogut fer. Tot i que el 80% dels menors de setze anys 

consideren que el seu municipi és un bon lloc per viure-hi, un 63% no voldria viure-hi. 

Altrament, un 72% dels majors de 16 viuen al seu poble d'origen. Tot i això, un 20% viu fora 

per estudis, un 5% per falta d'habitatge al seu municipi i un 3% per feina (Enquesta + 16, 

Enquesta + 16 Guissona, Enquesta Cervera, Enquesta PLJ, 2021).  

Per anar acabant, un 31% considera que hi ha una manca d'informació sobre els pisos buits, un 

26% que l'oferta de lloguer al seu municipi és inexistent, un 24% que l'oferta que hi ha te'l preu 

molt elevat i un 19% que hi ha una gran quantitat d'habitatge en mal estat i per rehabilitar 

(Enquesta Cervera, 2021). 

Per últim, cal destacar, des del Consell Comarcal de la Segarra i l'Oficina Jove atenen a 

consultes amb relació a l'habitatge, sobretot amb relació a borsa d'habitatges a la comarca i 

ajuts per al pagament del lloguer. També fa difusió de projectes de Masoveria urbana. 
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Igualment, l'Oficina Comarcal d'Informació al Consumidor (OCIC), de recent creació, ofereix 

servei d'atenció directa i gratuïta a través del qual tots els ciutadans de la comarca i empreses 

poden sol·licitar informació i assessorament en temes de consum i informació i assessorament 

sobre: Telecomunicacions i serveis bàsics i de subministrament, Habitatge: lloguer i compra, 

Automòbils: compra, tallers i reparacions i Serveis financers i assegurances. Altrament, des del 

Govern Espanyol es va mencionar un ajut mensual per a joves a pagar el lloguer de l'habitatge. 

Actualment, encara no ha sortit la resolució de la subvenció. 

Salut 

Durant el 2021 el Consell Comarcal de la Segarra, l'Oficina Jove de la Segarra, Paeria de 

Cervera, Centre d'Assistència Sanitària de Cervera i Keep Calm van realitzar un Plenari Salut 

mental i joves. En aquest es plantejaven les problemàtiques que la pandèmia de la Covid-19 i 

les restriccions i modificació en la vida diària havia provocat en la salut mental de la joventut. 

“El fet de parar la nostra vida social d’un dia per un altre i durant tant temps, ha afectat la salut 

emocional de tothom” (Consellera de Joventut, 2022). Les necessitats i problemàtiques 

aparegudes durant la sessió entorn el funcionament de la salut mental en la comarca, els 

serveis dels quals aquesta disposa i la comunicació entre les diferents institucions són les 

següents: 

 Falta de recursos i canvis de personal constantment. 

 Llistes d'espera llargues. 

 No hi ha bona comunicació o retorn entre CSMIJ i CAP, dificultant el seguiment. 

 L'institut la Segarra demana formació per obtenir eines de detecció de trastorns a 

l'aula entre altres coses. Demanen també més retorn dels casos que detecten. Es 

recorda que des de la taula de salut mental es pot oferir formació al professorat. Des 

del CAT Salut apunten que amb el funcionament de nou del Programa Salut Escola. 

 Prioritzar l'inici del Grup d'Ajuda Mútua (GAM) des de l'Associació Salut Mental Ondara 

Sió (ASMOS). 

S'ha produït una reducció de la demanda dels serveis als SSBB i trencament amb el seguiment 

d'algunes famílies vulnerables arrel de la pandèmia. Es prioritzarà recuperar i augmentar les 

famílies susceptibles a fer un acompanyament en el seguiment de la patologia mental dels 

seus fills i filles. CSMIJ confirma que s'ha detectat un augment de la demanda del risc suïcidi, 

TCA, addiccions a noves tecnologies, absentisme... (Plenari Salut Mental, 2021). Des del CAP de 

Guissona s'ha detectat un augment de l'obesitat infantil i el deteriorament de la salut mental 

en els joves arran de la pandèmia produïda l'any 2019. Altrament, l'Institut Guissona i FEDAC 

Guissona demanen un suport psicològic pels alumnes dels centres (Pla Local Guissona, 2021). 

Així doncs, s'observa una necessitat de prioritzar la salut dels joves. En les enquestes 

realitzades als instituts de la comarca, el 30% de les persones de 12 a 16 anys han patit un 

problema greu de salut en el darrer any. D'aquests, un 45% són de caràcter físic i un 55% de 

caràcter psicològic. Tot i això, relaten que un 61% se sent en general content, 6% trist, un 3% 

enfadat i un 30% indiferent (Enquesta Apropa’t, 2021). Aquest últim implicava que no es 

plantejava sovint el seu estat anímic, aquest fet pot estar lligat en què gairebé un 30% de la 

població jove de Cervera considera que la inestabilitat emocional i els problemes de salut 

derivats de la pandèmia de la covid-19 són una necessitat o problemàtica en el municipi (Pla 

Local Cervera, 2021).  
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Les atencions majoritàries realitzades a la població jove de la comarca són “Sobretot a nivell 

psicològic, trastorn de la conducta alimentaria, suport psicològic, conductes addictives (porros) 

o temes conductuals. No veiem joves si no és per un problema més greu, si venen per un mal 

de coll el curem i no preguntem més, ara anem a apagar focs. La percepció és que els que 

tenen recursos es busquen la vida i tenen més possibilitats de tirar endavant, als psicòlegs van 

a consultes privades. Actualment hi ha molt tema d’ansietat, però no arribem. La pediatra diu 

que hi ha hagut un augment d'ansietat en joves de més de 9 anys i que és la primera vegada a 

que ha hagut de donar diazepam a persones jovenetes. Efectivament el CSMIJ no dóna a 

l'abast, mig any mínim de llista d'espera. Les problemàtiques son més o menys les mateixes en 

tots els municipis” (Infermera CAP, 2021). 

Altrament, un 36% de les persones joves d'entre 12 a 16 anys demanen ajuda quan tenen 

alguna preocupació, un 19% no en demana i un 45% a vegades. Els problemes, el 41% els 

explica, el 13% no ho fa i el 46% només a vegades. Quan ho expliquen, el 45% ho fa a familiars, 

el 45% a amics, el 4% a la parella, el 3% a educadors o professors i el 3% a professionals de la 

salut (Enquesta Apropa’t, 2021). Com es pot observar, tot i que un 30% dels joves ha tingut un 

problema important de salut mental només un 3% acudeix, o té els mitjans per fer-ho, a un 

professional en la salut mental. Aquest fet denota que encara queda molt camí per recórrer 

entorn de la visibilització i presa d'importància i recursos entorn de la salut mental. Tot i això, 

cal destacar el servei que pertany a l’associació Alba, Keep calm, programa comarcal de lleure i 

acompanyament per a joves amb problemes de salut mental en joves de 15 a 25 anys.  Aquest 

últim atén a “Joves amb poc suport familiar o negligent i que els hi falta un referent adult 

positiu que els acompanyi en les seves decisions. Els familiars els jutgen, els discapaciten, els 

critiquen... A nivell de socialització: moltes mancances. No saben com comportar-se en moltes 

situacions i els hi falten molt espais de socialització”. (Keep Calm, 2021). A més a més “el 

contacte és quelcom fonamental en el creixement de les persones joves i la pandèmia els hi ha 

tret i crec que això produirà una sèrie de fòbies que sortiran en pocs mesos” (Gerent del 

Consell Comarcal, 2022). 

Amb relació a altres temàtiques entorn la salut, nombroses regidories han mencionat la seva 

preocupació entorn del consum de substàncies en els joves. En el grup de discussió 2 del PLJ de 

Guissona(2021) es relaciona l'alt consum amb la normalització que tenen els joves en 

substàncies com l'alcohol, el tabac o la marihuana, fins al punt que "no ho veuen com una 

droga". A més a més, es menciona que "en venda de droga s'ha augmentat i caldria fer 

quelcom" (Pla Local de Guissona, 2021) i en una línia similar es menciona la mateixa tipologia 

de preocupació “A mi em preocupa més el tema de les drogues que, hi ha una sèrie de jovent 

que comença molt d'hora, vendre, de menys de 16 fins a 30 i poc. Un tema de sensibilització 

tant en violència de gènere com en temes de consum, però és una roda que s'ha de començar 

des de baix, alcohol i tabac. Això sí que em preocupa" (President del Consell Comarcal, 2021). 

“Crec que es beu massa en general. És un problema social greu, però no exclusiu d’un lloc en 

concret” (Gerent del Consell Comarcal, 2022). 

Tanmateix, un 62% dels joves d'entre 12 a 16 anys han patit o coneixen algú que hagi patit una 

situació d'addició al seu municipi. Aquest nombre es presenta un 46% en els majors de setze 

anys. D'altra banda, gairebé el 30% dels joves de Cervera consideren que l'alt consum de tòxics 

és un problema fonamental en la salut dels joves dins del municipi (Pla Local de Cervera, 2021) 
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Per una altra banda, el 57% dels joves d'entre dotze i setze anys consideren que estan ben 

informats sobre la salut sexual i reproductiva. Altrament, un 12% de la població jove de 

Cervera considera la salut sexual com un problema fonamental en el municipi. En una línia 

molt similar, el 45% de la població d'entre 12 a 16 anys ha patit o coneix algú que ha patit una 

situació de violència homòfoba en el seu municipi, aquest nombre, és un 33% en els majors de 

16 (Enquesta instituts, 2021).  

Cultura, oci i participació 

Entorn de les activitats d'oci i lleure, els municipis de la comarca disposen d'equipaments 

esportius (pavellons municipals, poliesportius, piscines municipals, parcs de calistènia, skate 

parc, pistes esportives...), escoles de música, museus, biblioteques, casals joves. Tot i això, s'ha 

de tenir en compte que a efectes de la pandèmia produïda per la Covid-19, el confinament 

domiciliari i municipal, amb les reduccions entorn de la mobilitat que aquests comportaven, 

han reduït notablement les interaccions entre les persones, limitant considerablement l'oferta 

d'activitats i espais d'oci en la comarca. Aquestes interaccions, sobretot aquelles produïdes 

amb el grup d'iguals, són fonamentals en l'etapa juvenil, ja que estan estretament relacionades 

amb la creació d'una identitat pròpia, assimilació de les normes socials i un desenvolupament 

emocional mitjançant els processos psicosocials. 

En les enquestes realitzades als instituts de la comarca (2021), es va preguntar als joves d'entre 

12 a 16 anys si consideraven que dins del seu municipi trobaven espais i activitats que els hi 

agradava fer durant el seu temps lliure, el 70% va respondre que sí. Les temàtiques més 

representades són les següents: 

 

Font: Elaboració pròpia, Enquesta instituts 2021. 

En el PLJ de Guissona (2021) la joventut comentaven que els espais esportius són limitats: 

"Només hi ha una pista, si hi ha un grup d'amics jugant ja no pots jugar, a més la gent és molt 

tancada i no deixa jugar" i durant el cap de setmana "anem al casal jove i fem botellon". 

Altrament, també es remarca una falta de consideració dels joves a l'hora de realitzar o 

programar activitats als municipis. 
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Contràriament, els majors de 16 fins als 29 anys un 73% considera que si participa en les 

activitats del poble. Altrament, entorn de l'oferta d'activitats d'oci les postures estan molt 

polaritzades: un 50% considera que l'oferta és suficient i un 50% que no. Els segons, un 36% 

considera que no hi ha espais d'oci i un 25% que no hi ha activitats que els hi agradin. Per una 

altra banda, un 15% considera que sí que hi ha espais, però no els hi agraden, un 9% que sí que 

hi ha activitats, però no els hi agraden i un 5% que sí que hi havia activitats i si li agraden, però 

no eren gratuïtes (Enquesta + 16 Guissona, Enquesta PLJ, 2021). En aquesta mateixa línia els 

joves majors de setze anys han expressat la falta de consideració de la seva edat entorn de les 

activitats que s'organitzen als seus municipis, on els majors de 18 no tenen un espai on anar i 

reunir-se més enllà dels bars. Aquest punt de vista s'exemplifica amb les següents afirmacions: 

"Literalment no hi ha res a fer que no sigui anar a un bar", "Falta concentrar un gran rang 

d'edat, ja que ara mateix és un poble per nens petits, treballadors i gent gran... i en la mateixa 

línia "Que es deixin de centrar en la gent gran i els nens petits, i també presti atenció al jovent" 

o també es posa l'èmfasi en espais ara que ve l'hivern "Més activitats pels joves o llocs on es 

pugui anar a l'hivern"(Enquesta + 16 Guissona). Així doncs, s'observa una mancança en el 

sentiment de representació per part dels joves en les activitats organitzades durant l'any als 

seus municipis. 

En una línia similar els tècnics van expressar "Els joves demanen sala de jocs, cine, una sala 

recreativa..., Demandes relacionades amb les opcions de lleure que et donen les ciutats i que 

no són econòmicament assumibles" (PLJ Guissona 2021). El grup de discussió 2 del PLJ de 

Guissona (2021) comenten que no tenir més possibilitats que estar al carrer o anar al bar, és 

un mal de viure en un poble. 

En quant a identitat, el 94% de la població jove d'entre 12 i 16 anys se sent orgullós/a de viure 

en un poble. Per una altra banda, es va preguntar si pertanyien alguna associació del poble on 

només un 17% de la joventut d'entre 12 i 16 anys va respondre que si. Dins d'aquest 17% 

pertanyen als següents grups: (24% els Gegants, 24% l'Escorxador de Guissona, 19% la 

Marinada, 14% Margeners, 10% Centre excursionista i 9% els pastorets)(Enquesta instituts, 

2021). Altrament, el 45% de la joventut de Cervera sí que hi pertany. El 57% dels enquestats 

d'entre 12 i 16 anys utilitzaven l'espai jove l'Escorxador de Guissona, el 22% utilitzaven l'espai 

jove de Cervera i el 30% havia participat en alguna activitat (PLJ Cervera, Enquesta instituts, 

2021).  

En el grup de discussió 1 del PLJ de Guissona (2021) s'argumenta "associacions hi ha, el que 

falta és representació de jovent al consistori" a més a més "un problema que hi ha, si t'hi fixes 

al cau hi ha més nens petits, que gent de la nostra edat". En el Grup de discussió 2 del PLJ de 

Guissona (2021) sorgeix que una de les associacions més potents, Margeners, era un bon espai 

de trobada i cohesió durant els primers anys, darrerament es veu més com a grup tancat (PLJ 

Guissona 2021). Altrament, en el municipi de Cervera s'observa que la vila és rica en entitats, 

però aquestes tenen poca representació de la població jove. A més a més, la població jove 

nouvinguda no hi accedeix (PLJ Cervera, 2022). 

Per una altra banda, en les enquestes realitzades als majors de setze anys, el 40% dels 

enquestats pertany a una associació, el 73% pertany a l'associació de joves del seu municipi (la 

Mansa, els Espigats, Joves de Tarroja...), 11% els Diables, 11% ball d'espases, 5% els xuts i 5% la 

coral infantil (Enquesta + 16, Enquesta PLJ, 2021).  
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Finalment, cal destacar que el Consell Comarcal de la Segarra en general i l'Oficina Jove de la 

Segarra en concret, ofereix diversos serveis entorn de la participació i creació d'entitats 

juvenils; com xerrades sobre fiscalitat i realitza un assessorament i acompanyament en els 

processos de creació de noves associacions, canvi de càrrecs, tramitació... 

Mobilitat i Transport 

La Segarra compta amb una xarxa de mobilitat deficient. La majoria de línies d'autobús 

realitzen un o dos viatges per dia i sentit, excepte les línies que van de Cervera a Lleida o 

Barcelona que fan fins a sis trajectes per dia i sentit. A més, la línia ferroviària que connecta 

Barcelona amb Lleida té estació a Cervera (6 viatges per dia i sentit a Lleida i 3 a Barcelona) i 

Sant Guim de Freixenet (3 viatges per dia i sentit). La dispersió de la població en nuclis petits i 

aïllats dificulta la mobilitat d'habitants que no tenen vehicle propi, i per això s'estan duent a 

terme proves pilot amb transport a demanda. El transport escolar a la Segarra és un servei 

bàsic per possibilitar l'assistència dels alumnes de nuclis reduïts als centres educatius dels 

municipis més poblats. L'alta ocupació del transport escolar (90%) dificulta que aquest pugui 

ser aprofitat per altres col·lectius, com gent gran sense vehicle propi.  

Aquesta es una opinió compartida al llarg de totes les entrevistes i grups de discussió; “a nivell 

de transport: és molt difícil tindre transport per poder fer coses (partint de situacions de joves 

que tenen poc recursos econòmics) i queden aïllats a Cervera”(Keep Calm, 2021),“es tindria 

que mirar el tema de transports cap a Cervera i cap a Igualada. I això també faria que els joves 

s'arrelessin més al poble, si tens transport per anar i tornar van i tornen, si no s'han de 

quedar”. (PLJ de Sant Guim de Freixenet, 2021), “alguns del 4t d'ESO tenen un programa i fan 

el curs de la piscina municipal i gimnàs i fan les activitats, els hi passa que d'alguna manera el 

transport de retorn si es queden després de l'institut el transport ha d'anar a càrrec seu. I la 

idea és aquesta que els de 4t d'ESO s'enganxin a les activitats esportives i que després del 

postobligatoris les facin ells mateixos per si sol” (PLJ de Sant Guim de Freixenet, 2021) i el PLJ 

Guissona (2021) es comentava que un problema a Guissona és el transport, existeix una xarxa 

de busos, però no s'utilitza massa, pels horaris i per la comoditat del transport privat. 

Altrament, se'ls va preguntar a la joventut de la comarca quin era el seu mitjà de transport 

majoritari on els menors de setze anys un 79% fa servir el cotxe, 5% va caminant, 6% la 

bicicleta i un 4% la motocicleta (Enquesta instituts, 2021). Contràriament, el 54% dels majors 

de setze anys fa ús majoritàriament el cotxe, un 22% l'autobús, un 8% va caminant i un 8% 

utilitza el tren (Enquesta + 16, Enquesta PLJ, 2021) . Tanmateix, cal destacar que no tots els 

municipis de la comarca disposen d'estació de tren o servei d'autobús suficient, per aquest 

mateix motiu, la gran majoria dels municipis petits es veuen obligats a emprar el transport 

privat per accedir a la majoria de serveis. Per aquest mateix motiu, el 46% de les persones 

joves d'entre 12 i 16 anys i un 60% en les majors, considera que el seu municipi està mal 

comunicat. S'ha de tenir en consideració, que el primer grup (12 a 16) com que no són majors 

d'edat no disposen de carnet de conduir i el transport escolar està assegurat pels instituts. 

Altrament, els majors un 36% executa la seva activitat principal dins d'un dels municipis de la 

comarca, un 12% al seu poble i un 52% fora de la Segarra (Enquesta + 16, Enquesta + 16 

Guissona, Enquesta PLJ, 2021). La mala comunicació amb el transport públic també fomenta 

l’accés al carnet de conduir per part dels joves "Com de transports estem com estem, m'he de 

treure el carnet i comprem un cotxe" (President del Consell Comarcal, 2021). 
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Inclusió 

Pobresa i vulnerabilitat 

Segons les dades recollides al Pla d’Actuació de Joventut 2021-COVID, la crisi econòmica que 

ha precipitat la pandèmia i les mesures per fer-hi front tindran un impacte directe sobre les 

condicions de vida i la vulnerabilitat de les persones joves.  

Pel que fa a la comarca de la Segarra, revisades les dades sobre la distribució territorial del risc 

de pobresa i d’exclusió social del Departament de Drets Socials i l’Institut d’Estadística de 

Catalunya, no s’ha detectat, pel moment, índexs alts de pobresa i vulnerabilitat en la població 

jove de la comarca, tot i així caldrà veure com aquestes circumstàncies patides per la 

pandèmia, afecten a la taxa de risc de pobresa en la població jove. 

Immigració 

A nivell de Catalunya, al llarg d’aquest segle, la població jove (de 16 a 29 anys) de nacionalitat 

estrangera ha passat de ser el 3,3 % del total de joves (any 2000) al 22,9 % (any 2020), segons 

dades del padró continu. Es tracta d’un augment molt ràpid, que ha situat Catalunya com un 

dels països europeus amb una proporció més alta de joves estrangers.  

Tal com s'ha comentat anteriorment, la comarca presenta un 34% de població jove d'origen 

estranger, és a dir 1.392 persones joves d'origen nouvingut, d’aquestes 776 són homes i 616 

són dones (IDESCAT, 2020). La Segarra és un territori ric en diversitat i cultures, la seva 

població està caracteritzada per esta formada per un 72,2% d'origen Espanyol, un 10% 

d'origen Africà, un 9,7% procedents dels països formats per la Unió Europea, un 6% nouvinguts 

de la resta de països europeus, un 1,2% per països d'Amèrica del Sud, un 0,5% del continent 

Asiàtic i Oceania i finalment un 0,4% procedent d'Amèrica del Nord i Central. Aquest fet 

possibilita definir la població jove estrangera en dos punts clau. El primer, format per aquells 

qui van venir arrel de l’oferta laboral, ja sigui de molt joves i a posteriori les seves respectives 

parelles, o com a infants joves per reagrupament familiar. El segon, són aquells qui ja han 

nascut aquí, fills de les primeres onades de migració, els quals ja han realitzat l’educació 

primària, secundaria i la seva vida diària a la comarca.  

A dia d’avui, la població nouvinguda de la Segarra, es caracteritza per ser predominantment 

jove i estar en edat de treballar. Es concentra sobretot entre els 30 i els 50 anys.  La població 

estrangera masculina és superior a la femenina, especialment en els grups d’edat més joves i 

adults. L’arribada de població estrangera ha estat determinant pel creixement demogràfic de 

la comarca, però s’estronca després de la crisi econòmica fins avui. La Segarra és la comarca de 

Catalunya amb un percentatge més elevat d’estrangers, que conformen pràcticament el 56% 

de la població total. Per aquest mateix motiu la taxa bruta de creixement migratori és de  9’68 

(IDESCAT, 2020). 

El Servei d'Immigració vinculat al municipi, en els últims mesos ha donat resposta, dins el 

llindar de persones joves, majoritàriament dones d’entre 21 a 30 anys amb nacionalitat 

marroquina, ucraïnesa, senegalesa o sud americana, entorn a les demandes de servei de 

primera acollida, reagrupament familiar, tràmits d’estrangeria, arrelament social i 

homologació d’estudis. Tot i que el servei atén majoritàriament a dones dins de l’edat de 12 a 

35 anys la gran majoria de casos són: “home de mitjana edat que vol reagrupar a la seva 

família i que parlen majoritàriament castellà, porten aquí temps, tenen feina, i porten a la 
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dona que si que ve del passi d’origen sense parlar res, sense feina, sense tenir una xarxa” 

(Tècnica d’Immigració, 2021). Aquest fet es conclou, ja que l'home arriba avanç i fins a no 

aconseguir una estabilitat econòmica i laboral no realitza el reagrupament familiar, per tant, 

utilitza el servei anys més tard quan ja ha passat a l'edat adulta. Tanmateix, es podria 

considerar que en els matrimonis la mitjana d'edat masculina fos major a la femenina, per 

tant, podrien pertànyer a grups d'edat diferents i no surten comptabilitzats com a joves. El 

Consell Comarcal disposa del programa Avancem dirigit a la integració de dones nouvingudes 

que venien per un reagrupament. És un projecte de tres anys que consisteix que assisteixin a 

classes de català, mensualment es realitza sessions grupals sobre salut, feina, coneixement de 

l'entorn, promoció econòmica, etc. Per tal de poder garantir la seva integració a la vila 

(Consellera de Joventut, 2021). 

Pel que fa a l’àmbit del racisme, un 60% de la joventut enquestada entre 12 i 16 anys ha patit o 

coneix algú que hagi patit una situació de racisme. A més, un 12% d'aquets consideraven que 

la població nouvinguda s'havia d'adaptar a la cultura catalana. Un 17,5% sent que pertany a 

una minoria i un 16% considera que al seu municipi no hi ha bona relació entre les persones 

provinents de diferents cultures. Tot i això, un 73% dels enquestats definia el seu grup d'amics 

com a: grup de joves amb diferents cultures. (Taller Interculturalitat, 2021). “El racisme és un 

problema a dia d’avui encara a la comarca perquè vivim en un entorn on hi ha molta 

immigració i lluny del que sembla, als instituts segueixen tractant-se de negres, moros, gitanos, 

etc. En general als pobles, quan arriba algú nou es posa la gent a l’expectativa a veure si seran 

bons veïns o no...” (Gerent del Consell Comarcal, 2022). 

Altrament, la població jove del municipi de Guissona opina que "a la fàbrica hi ha molt racisme, 

la meva mare sempre es queixa, però aquí amb els joves no n'hi ha és amb els grans" (PLJ de 

Guissona, 2021) i en la mateixa línia "són companys i molts d'ells es veuen des de P3 i creixen 

junts. Per part d'ells i per part dels d'aquí no hi ha una interrelació" (PLJ de Sant Guim de 

Freixenet, 2021) i en el PLJ de Guissona (2021) argumentava que existia millor convivència 

entre població jove que l’adulta, a la qual, l'idioma els hi resulta un problema. Altrament, es 

comenta que la comunitat provinent del continent africà és més tancada a la resta. 

Aquest percentatge es manté en un 60% en els majors de 16 anys que han patit o coneix algú 

que hagi patit una situació de racisme. Aquest fet implica que la cohesió i la convivència entre 

les diferents identitats culturals no acaba de ser del tot efectiva. Dins d'un panorama tan 

divers i multicultural encara existeixen dinàmiques de poder. Tanmateix, els centres 

d’educació primària i secundaria compta amb el servei d'aula d'acollida, el qual facilita molt la 

cohesió dels infants i de la joventut, sobretot en l'arribada. A més a més, les activitats 

extraescolars, algunes subvencionades per alguns ajuntaments de la comarca, fomenten la 

interacció i cohesió de les persones joves de la vila. Enguany s'ha observat en alguns municipis 

com molts infants senegalesos s'han apuntat a practicar esport, aquest fet facilita la creació de 

vincles des de petits, ja que com es comenta al PLJ de Guissona (2021) a major edat major 

dificultat (Enquesta + 16, 2021). 

Altrament, dins dels moviments migratoris de la comarca també hi ha representats una gran 

part de la població provinent de l’àrea metropolitana de Barcelona o les grans ciutats que van 

a viure a una zona mes rural, en especial Sant Guim de Freixenet, tot i això també presenta les 

seves dinàmiques d’adaptabilitat: "Vas per necessitat no per decisió o vulguis fer el teu 

projecte de vida allà, és veritat que qui no s'adapta s'envà, per transport o el control social que 
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té un poble, molta gent urbana, immigrants i autòctons, més autòctons són els que no 

s'adapten perquè estan acostumats a un context més urbà i no que tothom et vegi, entres 

surts i no s'adapten” (Treballadora Social i Educadora Social, 2021).  

Gènere 

Tot i els avenços produïts les darreres dècades en relació amb la igualtat de gènere, l’anàlisi 

dels resultats de l’Enquesta a la joventut de Catalunya 2017 mostra que només existeix igualtat 

d’oportunitats en la transició educativa i, per tant, que persisteixen les desigualtats de gènere 

en la transició laboral, domiciliar i familiar (Pla d’Actuació de Joventut 2021-COVID).  

Segons les enquestes realitzades, a la Segarra, el 67% de la joventut menor de setze anys i el 

30% dels majors de setze han patit o coneixen algú que hagi patit una situació de violència 

masclista dins del municipi (Enquesta + 16, Enquesta + 16 Guissona, 2021). A més, un 32% de 

la joventut de l'Institut Guissona o FEDAC Guissona han detectat una situació de violència 

masclista en el seu entorn més pròxim (Enquesta Tabú, 2021). Aquest fet es pot relacionar 

amb les dades de violència en menors de trenta anys proporcionat pel Pla d'Acció Comunitària 

Inclusiva. Com es pot observar en la taula inferior, en l'any 2020, vuitanta-set dones van patir 

una situació de violència masclista a la comarca. Segons les dades, la violència en població 

jove, és produïda majoritàriament a dones de 20 a 29 anys, als municipis de Guissona o 

Cervera, de forma física i psicològica o sexual, produïda per l'exparella, parella o altres. Tot i 

això, hi ha casos que aquesta es produïda també de forma econòmica, i l'agressor és un 

familiar o és produïda en l'àmbit social/comunitari.  

Font: Pla d'Acció Comunitària Inclusiva 2021 

“La franja d’edat s’està rebaixant, es produeixen situacions de violència i en un perfil cada cop 

més jove.  En temes LGTBIQ+ el perfil també és bastant jove, perquè són els que s’adonen que 

el gènere que estan vivint no és el que senten i estan en procés de trànsit, tant infants com 

adolescents. Les demandes majoritàries a les quals atén el SIAD: situacions de violència, 

orientacions legals, psicològiques a nivell de intervenció comunitària... Procés de trànsit i 

denuncies de violència són les demandes dels joves més recurrents. I entorn temàtiques 

relacionades amb el col·lectiu LGTBI+ estan més enfocades a les campanyes a tots els públics” 

(Tècnica d’igualtat, 2021).   

A més a més sorgeixen “noves formes de violència, entorna  les xarxes socials, el tractament 

en general que se’n fa i el seu ús per incidir amb violència. No som conscients de les 

Dades violència menors 30 anys. Any 2020 

Municipi 
Menors 16 

anys 
De 16 a 20 De 20 a 29 

Total dones 
municipi 

Cervera 0 >3 4 31 

Guissona 3 3 13 37 

Torà >3 0 0 6 

Sant Guim de Freixenet 0 0 >3 >3 

Torrefeta i Florejacs 0 0 >3 3 

Altres municipis amb 
casos de més de 30 anys 

0 0 0 8 

TOTAL 29 87 
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repercussions que tenen. Violència estètica per exemple. Les XXSS i telèfons connectats han 

desenvolupat moltes actituds que abans no hi eren, els joves tampoc han tingut referents per 

utilitzar-les i ningú ha ensenyat a fer-les servir d’una manera saludable” (Tècnica d’igualtat, 

2021). 

Altrament des del Consell Comarcal de la Segarra el programa “forgem vincles, que és un 

document en el qual s’estableix un protocol i uns espais de treball de cara a l’actuació i 

prevenció de cara a les situacions de violència masclista, amb infants i adolescents, amb gent 

gran…  Hi ha diferents eines de treball i una d’elles és l’observatori, que intenta fer una 

radiografia del número de casos que s’estan treballant a nivell professional a la comarca, ja 

sigui a nivell policial, sanitari, social i educatiu” (Tècnica d’igualtat, 2021). 

Justícia climàtica 

Els darrers anys s'ha pogut constatar com l'acceleració de l'escalfament global té un impacte 

directe sobre la majoria dels problemes identificats per les Nacions Unides a l'Agenda 2030 de 

Desenvolupament Sostenible. Es tracta de problemes com la pobresa, la fam, la pau, les 

desigualtats, les migracions forçades o la prosperitat econòmica (Pla d'actuació joventut, 

2020). Per aquest motiu és necessari contemplar el marc mediambiental dins de la creació 

d'una vida i futur dignes per a la joventut. 

Així doncs, inicialment la comarca de la Segarra disposa de servei de separació de residus porta 

a porta als municipis de Tarroja de Segarra, Guissona, Cervera, Sanaüja, Sant Ramon, Sant 

Guim de freixenet i Torà, la resta de municipis realitzen la separació de residus mitjançant 

contenidors repartits al llarg de la vila. A més a més, la comarca disposa de deixalleries a; 

Cervera, Guissona, Sant Guim de Freixenet i Torà, altrament per abastir els municipis més 

petits compta amb el servei de deixalleria mòbil. També la capital de comarca compta amb un 

abocador. Altres serveis relacionats són la recollida de trastos vells i voluminosos a demanda, 

la recollida porta a porta de residus comercials (paper i cartó), recol·lecció de vidre als 

comerços i establiments i la implantació de recollida selectiva als mercats de la comarca. Per 

aquest mateix motiu, la Segarra és la setena comarca de Catalunya quant a índex de reciclatge. 

Tot i això, en el grup de discussió 2 del PLJ de Guissona (2021) s'argumenta la dificultat 

d'adaptació per a les persones nouvingudes entorn de la recollida selectiva, a poc a poc s'ha 

anat interioritzant. A més, des del departament de residus del Consell Comarcal han acomplit 

molts projectes per tal de millorar la situació. Alguns dels projectes i campanyes realitzats pel 

Consell Comarcal i els diversos municipis de la Segarra són:  

Campanyes relacionades amb la incorporació o facilitació de la gestió de residus: 

• Repartiment d'embuts de plàstics per a la recollida de l'oli. 

• Reciclatge de càpsules de cafè. 

• Reciclar el mòbil, nou servei a Guissona 

• Es facilita triturat vegetal per a compostadors a les deixalleries de Cervera i Guissona. 

Campanyes socials i de sensibilització ciutadana: 

• Campanya per a disminuir les bosses d'escombraries. 

• Campanya de sensibilització per al bon ús de les papereres. 

• Projecte TAPEJA amb l'Escola Alba. 

• "Jo reacciono, Guissona neta" programa de sensibilització ciutadana. 



 

27 
 

A més a més, els tècnics consideren que la població jove està molt conscienciada en temes de 

sostenibilitat i que els Instituts duen a terme molta conscienciació i treball en aquest sentit (PLJ 

de Guissona, 2021). Aquest fet es pot observar en què el 90% dels joves majors de setze anys 

consideren que cuiden la sostenibilitat i l'ecologia al seu poble i un 96% afirma que l'ecologia 

és un valor molt important per a ells (Enquesta instituts, Enquesta PLJ, 2021). Cal destacar que 

l’Oficina Jove de la Segarra realitza sessions als patis dels instituts de la comarca per tal de 

conscienciar sobre el reciclatge, a més a més, els camps de treball realitzats durant l’estiu giren 

entorn a la cura i manteniment del medi ambient de la comarca.  

4.2. Anàlisi de les polítiques de joventut (APJ) 

En l’apartat anterior d’ARJ s’ha pogut visualitzar quines són les principals problemàtiques i 

necessitats que es troba la població jove de la Segarra a l’actualitat.  

A continuació es presenten les principals polítiques i actuacions que s’estan duent a terme a la 

comarca en l’actualitat, destacant principalment aquelles destinades a la joventut: 

EIX OFICINA JOVE DE LA SEGARRA 

EDUCACIÓ I 
FORMACIÓ 

 Difusió d’activitats formatives a través d’eines 2.0 

 Suport i assessorament formatiu. 

 Cursos i activitats formatives (Cursos monitor/a i director/a de 
lleure). 

 Organització de les xerrades del Consell Interuniversitari de 
Catalunya sobre l’accés a la universitat, una per a joves i una 
altra per a famílies. 

TREBALL 

 Difusió d’ofertes laborals a través d’eines 2.0 

 Referent d’Ocupació Juvenil. 

 Servei d’orientació laboral individualitzat. 

 Tallers sobre ocupació als instituts de la comarca. 

 Foment del treball jove amb la gestió dels camps de treball 
local durant l’estiu amb la contractació de monitors de lleure 
de la comarca. 

HABITATGE I 
EMANCIPACIÓ 

 Assessorament individualitzat en matèria d’habitatge jove. 

 Organització de xerrades sobre noves formes d’accés a 
l’habitatge (masoveria urbana). 

 Difusió d’informació relacionada amb el món de l’habitatge a 
través d’eines 2.0. 

SALUT 

 Organització d’activitats i col·laboració amb entitats pel 
foment de l’esport i els hàbits saludables. 

 Servei d’informació juvenil en l’àmbit de la salut. 

 Organització d’activitats i tallers de sensibilització en temes de 
salut jove.  

 Projecte Escolta’t amb assessorament individual, grupal i on-
line i organització de xerrades per a joves i famílies. 

 Campanyes de sensibilització, dinàmiques i tallers als instituts 
amb el projecte Apropa’t. 

CULTURA, LLEURE I 
PARTICIPACIÓ 

 Col·laboració en les activitats organitzades per les entitats. 

 Assessorament a les entitats juvenils en matèria de lleure i 
participació. 

 Realització de tallers i activitats dirigides a joves. 

 Organització juntament amb la biblioteca de Cervera 
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d’activitats culturals dirigides a les persones joves. 

 Organització juntament amb l’Àrea de Cultura del Consell 
Comarcal de la Segarra, de càpsules de teatre en perspectiva 
feminista. 

 Organització d’activitats que promouen la cultura i identitat de 
la comarca. 

 Difusió d’activitats culturals i de lleure a partir d’eines 2.0. 

MOBILITAT I 
TRANSPORT 

 Assessorament individualitzat en matèria de mobilitat jove. 

 Difusió d’informació relacionada amb la mobilitat jove a través 
d’eines 2.0. 

 Xerrades grupals sobre mobilitat internacional a l’alumnat de 
batxillerat. 

INCLUSIÓ 
 Realització de tallers en matèria de gènere i interculturalitat 

als centres educatius dins del projecte Apropa’t. 

 Espai Oasi Jove, trobada de persones joves no binàries. 

JUSTICIA CLIMÀTICA 

 Organització d’activitats que promouen la sensibilització de la 
població jove amb l’entorn.  

 Realització de dinàmiques als centres educatius per promoure 
el reciclatge a través del projecte Apropa’t. 

 

4.3. Conclusions de la diagnosi, comparativa de l’ARJ i de l’APJ 

A continuació s’utilitzen els eixos treballats en la diagnosi de forma desglossada per veure la 

realitat de la població jove de la comarca i visualitzar les accions que s’hi estan desenvolupant. 

EIX 
ANÀLISI DE LA REALITAT 

Què els hi passa als joves? 

VISUALITZACIÓ POLÍTIQUES 

JOVENTUT 

Què s’està fent? 

EDUCACIÓ 

 A la comarca trobem 10 llars 

d’infants, 13 centres 

d’educació primària i 4 centres 

d’educació secundària. 

 Els joves de la comarca es 

veuen obligats a desplaçar-se 

fora de la comarca per accedir 

als estudis universitaris o 

segons quin tipus de cicles 

formatius. 

 Sobrepreparació a nivell 

educatiu de les persones joves 

de la comarca, en comparació a 

les ofertes laborals existents. 

 Gairebé la meitat de persones 

joves consideren que l’oferta 

formativa a la comarca no és 

suficient. 

 Es detecta interès en alguns 

 Difusió del tauler d’ofertes 

formatives de la comarca a través 

d’eines 2.0 

 Servei d’assessorament jove en 

matèria de formació. 

 Organització del curs de monitor/a 

de lleure comarcal. 

 Organització de les xerrades del 

Consell Interuniversitari de 

Catalunya sobre l’accés a la 

universitat, tant per alumnes com 

per a famílies. 
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joves per a cursos centrats en 

l’àmbit del lleure, CIaTE, 

informàtica i idiomes. 

 Falta d’oferta formativa 

relacionada amb els llocs de 

treball oferts a la comarca. 

TREBALL 

 Dificultat de trobar feina a la 

comarca d’acord amb els 

estudis realitzats, fet que 

sovint comporta la mobilitat 

fora de la comarca per motius 

laborals. 

 Contractes laborals de 

caràcter temporal que dificulta 

la creació d’una vida laboral 

estable. 

 Els joves amb pocs estudis, els 

hi costa trobar feina a la 

comarca per la baixa oferta 

laboral. 

 Servei d’assessorament en matèria 

laboral. 

 Foment del treball jove a la 

comarca mitjançant la contractació 

de monitors/es dels diferents 

municipis per a la dinamització de 

casals municipals, parcs de Nadal, 

Camps de treball local i locals joves. 

 Difusió d’ofertes a partir d’eines 

2.0. 

 Referent d’Ocupació Juvenil. 

 Tallers sobre ocupació als instituts 

de la comarca. 

 

HABITATGE I 

EMANCIPACIÓ 

 Les persones joves troben la 

comarca com un bon lloc per 

viure-hi però és troben amb la 

dificultat de poder llogar un 

habitatge. 

 L’oferta és limitada, el preu 

dels lloguers elevats i hi ha 

una negativa per part de 

propietaris de llogar o 

comprar l’habitatge buit. 

 La major part de població jove 

de la comarca veu difícil o 

molt difícil aconseguir 

habitatge al municipi o 

voltants. 

 Manca d’informació sobre 

habitatges buits i oferta de 

lloguer gairebé inexistent o en 

mal estat. 

 Assessorament i tramitació 

d’ajudes destinades al pagament 

del lloguer. 

 Organització de xerrades sobre 

noves formes d’accés a l’habitatge 

(masoveria urbana). 

 Difusió de projectes d’habitatge a 

partir d’eines 2.0. 

SALUT 

 Augment del consum i venta 

de substancies estupefaents i 

el consum d’alcohol i tabac. 

 Augment dels botellots a 

causa de la baixa oferta d’oci 

nocturn i la precarietat 

econòmica de les persones 

joves. 

 Servei d’informació juvenil en 

l’àmbit de la salut. 

 Organització d’activitats i 

campanyes de sensibilització en 

temes de salut jove per a joves i 

famílies. 

 Organització d’activitats i 

col·laboració amb entitats pel 
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 Augment del consum de 

begudes energètiques i falta 

d’informació sobre aquestes. 

 Deteriorament de la salut 

mental i emocional dels joves, 

sobretot arran de la pandèmia 

derivada de la Covid-19 

 Falta de recursos pel que fa a 

la salut mental i emocional i 

dificultat per accedir a un/a 

professional. 

 Invisibilització dels problemes 

relacionats amb la salut 

mental i emocional. 

foment de l’esport i els hàbits 

saludables. 

 Projecte Escolta’t i Escolta’t en ruta 

sobre salut mental i emocional. 

 Campanyes de sensibilització als 

instituts de la comarca. 

CULTURA, 

LLEURE I 

PARTICIPACIÓ 

 Preferència per activitats 

relacionades amb l’esport, la 

relació entre iguals i música. 

 Els joves menors de 16 anys 

consideren adequada l’oferta 

d’oci i lleure. 

 Manca d’activitats d’oci i 

lleure dirigides pels joves a 

partir de 16 anys. 

 Molts municipis de la comarca 

disposen d’equipaments 

esportius, tot i que insuficients 

per les necessitats de les 

persones joves. 

 Manca d’espais d’interacció, 

agreujat per la pandèmia de la 

Covid-19. 

 Poca representació de la 

població jove a les diferents 

associacions dels municipis. 

 El teixit associatiu juvenil de la 

comarca és important però 

moltes associacions estan 

aturades per falta de relleu 

generacional. 

 Col·laboració en les activitats 

organitzades per les entitats. 

 Assessorament en matèria de lleure 

i participació. 

 Realització de tallers i activitats 

dirigides a joves. 

 Organització d’activitats culturals a 

diferents municipis de la comarca, 

amb la col·laboració d’altres 

agents. 

 Organització de casals municipals, 

camps de treball local, parcs de 

Nadal, etc. 

 Difusió d’activitats culturals i de 

lleure a partir d’eines 2.0. 

MOBILITAT I 

TRANSPORT 

 Existència de xarxa ferroviària 

i de busos, tot i això, els 

horaris són limitats i els joves 

acaben necessitant el cotxe 

per desplaçar-se. 

 Mala comunicació entre els 

municipis de la Segarra i entre 

ciutats més grans de 

 Assessorament en matèria de 

mobilitat i transport. 

 Difusió d’informació relacionada 

amb la mobilitat jove a través 

d’eines 2.0. 
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Catalunya. 

 La dispersió de la població en 

nuclis petits i aïllats dificulta la 

mobilitat de les persones que 

no tenen vehicle propi. 

 Alta ocupació del transport 

escolar que dificulta que sigui 

aprofitat per altres col·lectius. 

 Els joves han de desplaçar-se a 

altres poblacions per realitzar 

activitats de la seva vida 

quotidiana (extraescolars, 

estudis superiors, oci de cap 

de setmana...) 

INCLUSIÓ 

 Existència de racisme, que 

disminueix entre el col·lectiu 

jove. 

 Es detecta una falta 

d’educació en igualtat de 

gènere. 

 Manca de conscienciació en 

temes de violència de gènere i 

violència homòfoba. 

 Campanyes i difusió relacionada 

amb la inclusió a través d’eines 2.0. 

 Realització de tallers als centres 

educatius en col·laboració amb 

l’Oficina Jove:  

o Taller: El paper de la dona 

(gènere) 

o Taller: Tabú - Tu tries que t’hi 

jugues (gènere) 

o Taller: Krupsià 

(interculturalitat) 

JUSTICIA 

CLIMÀTICA 

 Gran conscienciació per part 

del col·lectiu jove entorn a 

sostenibilitat i l’ecologia de la 

comarca. 

 Organització d’activitats que 

promouen la sensibilització de la 

població jove. 

 

5. Eixos i objectius estratègics 

Detectades les necessitats de la població jove de la comarca i analitzades les polítiques de 

joventut que s’estan duent a terme actualment, procedim al plantejament i desenvolupament 

dels objectius a treballar en els pròxims quatre anys. 

A continuació es desenvolupen, per eixos, els objectius generals a aconseguir en els propers 

anys i a partir d’aquests, s’hi desglossen els objectius específics, és a dir, què volem aconseguir, 

i els objectius de procediment, és a dir, com hi volem arribar. 

Un cop plantejats els diversos objectius en funció de l’eix a treballar, es traçaran les línies 

d’actuació avaluables en forma de programes i projectes, que permetran establir les bases per 

l’actuació de l’àrea de joventut comarcal en els pròxims anys. 
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5.1. Eix educació 

EIX D’EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

Conclusions de la diagnosi 

 La comarca disposa de llars d’infants, centres 
d’educació infantil i primària, centres d’educació 
secundària, conservatori i escoles municipals de 
música, així com diferents tipus d’acadèmies 
privades. 

 Les persones joves s’han de desplaçar fora de la 
comarca per accedir a estudis universitaris o segons 
quin tipus de cicles formatius. 

 Sobrepreparació de les persones joves a nivell 
educatiu, en comparació a les ofertes laborals 
existents i falta d’oferta formativa relacionada amb 
els llocs de treball de la comarca. 

 Es proporciona suport assistencial o formatiu 
prioritàriament a aquelles persones que estan en 
situació de risc social. 

 Interès en cursos centrats en l’àmbit de lleure, 
CIaTE, idiomes o informàtica. 

OBJECTIU GENERAL:  

Desenvolupar una oferta educativa i formativa adequada i interessant per les persones joves 
de la comarca, tenint en compte les seves necessitats, especificitats i característiques. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS DE PROCEDIMENT 

Desenvolupar una oferta formativa 
i educativa adequada a les 
necessitats de les persones joves. 

Coordinar i mancomunar cursos i activitats formatives a 
nivell comarcal. 

Organitzar i realitzar cursos i activitats formatives 
d’interès per les persones joves de la comarca. 

Garantir un punt d’informació, 
assessorament i orientació en 
l’àmbit formatiu i educatiu. 

Orientar i assessorar sobre les demandes i necessitats 
formatives de la població jove de la comarca. 

Utilitzar les TIC com a eina d’apropament a l’oferta 
educativa i formativa juvenil que s’ofereix a nivell 
comarcal. 

Facilitar informació a l’alumnat i les famílies sobre 
l’accés al món universitari.   

PROJECTES / PROGRAMES VINCULATS 

Curs de monitor/a de lleure a la Segarra 
Taulell d’Ofertes Formatives               
JOUP (xerrada sobre l’accés al món universitari als centres educatius) 
Programa Referent d’Ocupació Juvenil 
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5.2. Eix treball 

EIX DE TREBALL 

Conclusions de la diagnosi 

 Taxa d’atur juvenil del 4,97%. 
 Població jove sobrequalificada i 

manca d’ofertes de feina 
qualificades. 

 Baixa oferta laboral per les persones 
joves amb pocs estudis. 

 Dificultat de trobar feina d’acord amb 
els estudis realitzats, que comporta 
el desplaçament a comarques veïnes. 

 Contractes laborals de caràcter 
temporal. 

OBJECTIU GENERAL: 

Dotar al col·lectiu jove de mecanismes i recursos per facilitar el seu procés d’inserció en l’àmbit 
laboral i emprenedoria. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS 
OBJECTIUS DE PROCEDIMENT I 

RESULTAT 

Facilitar i acompanyar la transició de les persones 
joves des del sistema educatiu al sistema laboral 
i/o ocupacional, promovent el desenvolupament 
rural. 

Orientar i assessorar donant resposta a 
les demandes i necessitats de les 
persones joves en matèria laboral. 

Oferir eines i recursos que ajudin al jove 
al procés de recerca de feina. 

Establir una xarxa amb els agents de 
l’àmbit de treball de la comarca i 
empreses. 

Establir un punt informatiu amb ofertes laborals 
de la comarca i rodalies per a joves. 

Posar a disposició dels joves informació 
relativa a les ofertes de feina existents a 
la comarca i rodalies. 

Promoure l’emprenedoria jove a la comarca 

Organitzar xerrades informatives sobre 
models d’emprenedoria. 

Posar a disposició dels joves informació 
relativa als ajuts existents. 

Crear projectes que incentivin a la 
població jove a emprendre un negoci a 
la comarca. 

Oferir formació en l’àmbit laboral, millorant 
l’ocupabilitat del col·lectiu jove 

Coordinar i donar a conèixer els cursos i 
activitats formatives que es realitzen a 
nivell comarcal. 

Utilitzar les TIC com a eina 
d’apropament de l’oferta formativa en 
matèria laboral. 

PROJECTES / PROGRAMES VINCULATS 

Programa Referent Ocupació Juvenil 
Taulell d’Ofertes de Treball 
Xarxa d’Inserció Laboral de la Segarra 
Premi Emprenedoria Jove 
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5.3. Eix Habitatge i emancipació 

EIX D’HABITATGE I EMANCIPACIÓ 

Conclusions de la diagnosi 

 Oferta d'habitatge limitada causant que el 
lloguer tingui un cost elevat. 

 Manca d’informació sobre habitatges buits i 
oferta de lloguer gairebé inexistent. 

 Gran quantitat d’habitatges buits i alguns en mal 
estat sobretot als municipis de menys de 500 
habitants. 

 La manca de poder adquisitiu del col·lectiu jove 
dificulta que s’independitzin. 

 S'observa una negativa per part de propietaris a 
l’hora de llogar habitatges. 

 Les persones joves consideren que la comarca 
és un bon lloc on viure però veuen difícil o molt 
difícil aconseguir habitatge als respectius 
municipis o voltants. 

 Des dels Serveis Tècnics del Consell Comarcal de 
la Segarra, assessoren i tramiten les ajudes 
destinades al pagament del lloguer. 

OBJECTIU GENERAL: 

Facilitar el procés d’emancipació domiciliària augmentant les oportunitats per a l’accés de les 
persones joves a l’habitatge. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS DE PROCEDIMENT I RESULTAT 

Proporcionar a les persones joves 
informació i assessorament sobre temes 
d’habitatge, per fomentar l’arrelament 

de les persones joves a la comarca. 

Informar i derivar  a serveis específics segons 
demanda. 

Proporcionar informació d’ajuts existents per a 
joves en matèria d’habitatge. 

Fomentar l’arrelament a la comarca 
plantejant nous models d’habitatge. 

Proporcionar informació tant a persones 
propietàries com llogateres, fomentant noves 
formes d’accés a l’habitatge. 

PROJECTES / PROGRAMES VINCULATS 

Assessorament en matèria d’habitatge (ajuts per a joves) 
Projecte Masoveria Urbana 
Creació d’una àrea específica d’habitatge al Consell Comarcal de la Segarra 
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5.4. Eix salut 

EIX DE SALUT 

Conclusions de la diagnosi 

 Deteriorament i invisibilització de la salut 
mental i emocional dels joves i falta de 
recursos per fer-hi front. 

 Creixement del fenomen del botellot com a 
conseqüència de la falta d’establiments d’oci i 
de la precarietat econòmica dels i les joves. 

 Augment del consum de substàncies 
estupefaents, tabac i alhocol. 

 Augment del consum de begudes energètiques 
i falta d’informació. 

OBJECTIU GENERAL: 

Promoure els hàbits saludables de les persones joves de la comarca, mitjançant el 
desenvolupament de polítiques de promoció de la salut i prevenció de conductes de risc. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS DE PROCEDIMENT I RESULTAT 

Facilitar l’accés als recursos de salut per 
joves 

Assessorar i orientar a les persones joves en les 
seves demandes específiques, efectuant les 
derivacions pertinents. 

Formar part de la taula comunitària de salut 
mental per establir un circuit amb els agents de 
salut mental de la comarca. 

Utilitzar les TIC com a eina d’apropament als 
recursos juvenils en matèria de salut de la 
comarca. 

Desenvolupar activitats per facilitar la 
informació i assessorament de les 
persones joves sobre salut física i mental 

Organitzar xerrades, activitats i/o tallers sobre la 
prevenció de conductes de risc. 

Organitzar xerrades, activitats i/o tallers sobre 
salut mental. 

Desenvolupar campanyes de sensibilització en 
matèria de salut jove 

Promoció de l’esport com a foment dels 
hàbits saludables 

Promocionar l’oferta esportiva comarcal orientats 
a la població juvenil com a promoció dels hàbits 
saludables. 

PROJECTES / PROGRAMES VINCULATS 

Programa Escolta’t 
Escolta’t en Ruta 
Xerrades sobre salut dins el marc dels Camps de Treball Locals 
Taula comunitària sobre salut mental 
Projecte Aimenta 
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5.5. Eix cultura, lleure i participació 

EIX DE CULTURA, LLEURE I PARTICIPACIÓ 

Conclusions de la diagnosi 

 La comarca disposa d’equipaments esportius a 
diferents municipis tot i que insuficients per les 
necessitats de les persones joves. 

 El col·lectiu jove de la comarca, té com a principals 
activitats d’oci l’esport, la relació entre iguals i la 
música. 

 Manca d’activitats d’oci i lleure per a joves a partir 
de 16 anys. 

 Manca d’espais d’interacció, agreujat per la 
pandèmia de la Covid-19. 

 Teixit associatiu molt potent però amb poca 
representació de la població jove. 

 Associacions juvenils aturades per falta de relleu 
generacional. 

OBJECTIU GENERAL:  

Fomentar la participació de les persones joves de la comarca per consolidar la participació 
juvenil en tots els àmbits i esdeveniments, treballant per la conscienciació d’aquest col·lectiu 
com a membres actius i amb un paper rellevant pel desenvolupament de la comarca i de la 
seva cohesió social. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS DE PROCEDIMENT I RESULTAT 

Impulsar la participació juvenil a la 
comarca fomentant el sentiment 

de pertinença. 

Organitzar dinàmiques i tallers als instituts sobre 
diferents temàtiques d’interès. 

Consolidar les trobades de joves a nivell comarcal. 

Informar a la població jove sobre les activitats, actes i 
festes que es realitzen a la comarca.  

Donar visibilitat a les iniciatives de les mateixes 
persones joves dins el seu territori. 

Fomentar l’associacionisme juvenil 
Crear una xarxa d’Associacions Juvenils de la comarca 
per facilitar l’accés a la informació i resoldre dubtes. 

Facilitar l’accés a la cultura 

Facilitar el consum i la creació cultural dels joves. 

Ampliar la difusió d’actes culturals 

Fer xarxa amb entitats dels municipis per fomentar la 
cultura 

Impulsar activitats de lleure 
adaptades a les necessitats dels 

joves 

Realitzar activitats d’educació en el lleure com a espai 
de cohesió 

Organitzar, juntament amb els Ajuntaments dels 
municipis, un Camp de Treball Local a cada municipi per 
fomentar el voluntariat, la participació i la cohesió 
social. 

PROJECTES / PROGRAMES VINCULATS 
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Apropa’t 
Camp de Treball Local 
Trobada de joves comarcal 
Grup Associacions Joves Segarra 
Carnet Jove de la Segarra 
Joves en positiu 

5.6. Eix Inclusió 

EIX DE INCLUSIÓ 

Conclusions de la diagnosi 

 La comarca compta amb un 28% de població 
nouvinguda i un 34% pel que fa a la població 
jove. 

 Existència de racisme a la comarca, que 
disminueix entre la població jove. 

 Manca de conscienciació en temes de violència 
de gènere i homòfoba. 

 Necessitat de crear projectes amb perspectiva de 
gènere. 

OBJECTIU GENERAL: 

Promoure el respecte a la diversitat, prevenció les actituds masclistes i homòfobes.  

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS DE PROCEDIMENT I RESULTAT 

Facilitar l’accés als recursos de inclusió 
per a joves 

Assessorar i orientar a les persones joves en les 
seves demandes específiques, efectuant les 
derivacions pertinents. 

Utilitzar les TIC com a eina d’apropament als 
recursos juvenils en matèria de inclusió a la 
comarca. 

Desenvolupar activitats per facilitar la 
informació i assessorament de les 
persones joves sobre inclusió 

Organitzar xerrades i/o tallers sobre diversitat, 
prevenció d’actituds masclistes i/o homòfobes . 

Organitzar tallers en matèria de gènere als institus 
de la comarca a través del projecte Apropa’t 

Organitzar tallers en matèria de interculturalitat als 
instituts de la comarca a través del projecte 
Apropa’t 

PROJECTES / PROGRAMES VINCULATS 

Tallers sobre diversitat (Camp de treball local) 
Tallers dins el marc del projecte Apropa’t 
Espai OASI JOVE (Creació d’un grup estable i segur per a joves no binaris) 
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5.7. Eix justícia climàtica 

EIX DE JUSTÍCIA CLIMÀTICA 

Conclusions de la diagnosi 

 A la comarca hi ha el sistema de recollida de 
residus porta a porta en molts municipis, 4 
deixalleries municipals i la deixalleria mòbil. 

 El col·lectiu jove de la comarca esta molt 
conscienciat en temes de sostenibilitat 
ecologia. 

 Les persones joves enquestades creuen que 
la sostenibilitat és un valor important. 

OBJECTIU GENERAL: 

Promoure la justícia climàtica entre els joves del municipi, mitjançant el desenvolupament de 
polítiques de promoció de la sostenibilitat, ecologia i respecte al medi ambient. 

OBJECTIUS ESPECÍFICS OBJECTIUS DE PROCEDIMENT I RESULTAT 

Facilitar l’accés als recursos de 
sostenibilitat i respecte al medi ambient 

 

Assessorar i orientar a les persones joves en les 
seves demandes específiques, efectuant les 
derivacions pertinents. 

Utilitzar les TIC com a eina d’apropament als 
recursos en matèria de sostenibilitat i respecte 
al medi ambient. 

Desenvolupar activitats per facilitar la 
informació i assessorament de les persones 

joves sobre sostenibilitat i medi ambient 

Organitzar xerrades i/o tallers sobre 
sostenibilitat i medi ambient dins el marc del 
Camp de treball local. 
 
Realitzar dinàmiques sobre el reciclatge i la 
protecció del medi ambient dins el projecte 
Apropa’t als instituts de la comarca. 

Promocionar models alternatius 
d’habitatge més sostenibles amb el medi 

ambient i la comarca 

Facilitar informació i promocionar el projecte 
de masoveria urbana als municipis. 

PROJECTES / PROGRAMES VINCULATS 

Camp de treball local 
Projecte Apropa’t als instituts de la comarca 
Projecte masoveria urbana 

 

6. Descripció dels programes i projectes 

Una vegada plantejades les línies estratègiques i els objectius que pretén assolir el Pla 

Comarcal de Joventut de la Segarra 2022-2025, cal plantejar quins seran els projectes i 

programes que ens permetran respondre de manera adequada i eficient a les necessitats i 

mancances detectades en el present PCJ.  

El quadre a continuació presenta els projectes i programes principals del PCJ segons els eixos 

als quals pertanyen. 
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PROJECTE: SEGARRA JOVE 

EIX Cultura, lleure i participació / Inclusió / Justícia climàtica 

DESCRIPCIÓ 

Projecte que engloba els següents programes: 
- Camps de treball local 
- Fem Segarra (Trobada joves comarcal) 
- Carnet Jove de la Segarra 
- Xarxa Associacions Juvenils de la Segarra 
- Apropa’t 
- Espai OASI Jove 
- Joves en Positiu 
- Segarra cultura jove 
- Trobada de regidors i regidores de la comarca 

PÚBLIC 
DESTINATARI 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +25 

              

METODOLOGIA Descripció 

A partir de la participació dels joves, desenvolupar una 
oferta cultural, d’oci i lleure interessant pels joves de la 
comarca que fomenti la participació dels mateixos. 
 
Organització, juntament amb els Ajuntaments, del 
Camp de Treball local durant l’estiu, dirigit a joves 
d’entre 13 i 16 anys per fomentar el voluntariat i la 
cohesió social entre el col·lectiu jove. 
 
Organització de la trobada de joves dels diferents 
municipis, ja sigui lligada als camps de treball o fora 
d’ells. 
 
Activació del Carnet Jove de la Segarra. Document de 
caràcter personal per a joves fins a 30 anys que obre la 
porta a descomptes en activitats culturals, botigues, 
etc., per fomentar l’oci i la cultura de la Segarra 
 
Manteniment del projecte Apropa’t, dinamitzant els 
patis, realitzant tallers a l’aula i promovent campanyes 
de sensibilització en temes de reciclatge, violència de 
gènere, sexualitat, salut emocional, interculturalitat, 
entre altres. 
 
Creació d’una xarxa d’associacions juvenils de la 
comarca per donar resposta a les demandes que puguin 
sorgir. 
 
Organització de trobades i xerrades per a persones 
joves LGTBI+ i no binaries dins el marc del projecte  
Espai OASI Jove 
 
Publicació mensual a la revista comarcal d’entrevistes 
realitzades a joves dels municipis de la Segarra. 
 
Organització d’activitats culturals amb la col·laboració 
de la Biblioteca de Cervera per promoure la cultura 
entre la població jove. 
 
Organització de la trobada anual de regidors i regidores 
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de la comarca per donar a conèixer les activitats de 
l’Oficina Jove, compartir projectes i fomentar la 
participació jove als diferents municipis. 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·laboren 

- Ajuntaments 
- Instituts 
- Biblioteca de Cervera 
- Direcció General de Joventut 

TEMPORALITZACIÓ 

Any 2022 2023 2024 2025 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                 

Implementació                 
Avaluació                 

RECURSOS 
Humans Tècniques de Joventut de l’Oficina Jove de la Segarra 

Equipaments Oficina Jove 

AVALUACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Què i com 
avaluarem 

Participació del col·lectiu jove als Camps de Treball 
Local de cada municipi i valoració personal, mitjançant 
registre d’inscripcions i formulari de valoració 
estandarditzat.  
 
Participació del col·lectiu jove al Fem Segarra (trobada 
comarcal de joves) i valoració personal, mitjançant 
registre d’inscripcions i formulari de valoració 
estandarditzat. 
 
Col·laboració de diversos establiments i entitats amb el 
Carnet Jove de la Segarra i adherència per part del 
col·lectiu jove, mitjançant una base de dades general. 
 
Participació de les diferents Associacions Juvenils de la 
Segarra dins la xarxa, mitjançant el registre al grup de 
whatsapp de la xarxa. 
 
Participació de les persones joves en les diferents 
activitats emmarcades dins el projecte Apropa’t i 
valoració personal, mitjançant registre de participació i 
formulari de valoració estandarditzat. 
 
Anàlisi d’actuacions encarades al col·lectiu de joves no 
binaris i participació jove, mitjançant registre 
d’inscripcions i formulari de valoració estandarditzat. 
 
Col·laboració de les persones joves de la comarca en el 
desenvolupament del Joves en Positiu, mitjançant el 
registre de publicacions mensual. 
 
Participació del col·lectiu jove en les activitats 
organitzades en l’àmbit de cultura, mitjançant registre 
d’inscripcions i formulari de valoració estandarditzat. 

 
Indicadors 
d’avaluació 

Participació. Número de joves participants en les 
activitats desenvolupades. 
 
Grau de satisfacció general dels participants  
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Adequació de les activitats als objectius i continguts que 
es pretenen assolir amb els projectes 

Qui avaluarà 

Persones joves que hagin participat a les diferents 

activitats. 

Personal dinamitzador de les diferents activitats. 

Agents col·laboradors en l’organització de les activitats 

(ex. Ajuntaments, centres educatius, personal 

biblioteca...). 

Responsable del servei de joventut 

Tècniques compartides de joventut 

COMUNICACIÓ Canals 

Pàgina web de l’Oficina Jove de la Segarra 

Instagram @oficinajovesegarra 

Grups joves de WhatsApp. 

Cartells difusió. 

 

PROJECTE: EMANCIPA’T 

EIX Formació / Treball / Habitatge i Emancipació 

DESCRIPCIÓ 

Projecte que engloba els següents programes: 
- Curs monitor/a de lleure a la Segarra 
- Programa referent ocupació juvenil 
- Posa’t Valor (tallers ocupació instituts) 
- Premi Emprenedoria Jove 
- Masoveria Urbana 
- JOUP 

PÚBLIC 
DESTINATARI 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +25 

              

METODOLOGIA Descripció 

Organitzar anualment el curs oficial de monitor/a de 
lleure dirigit a joves de la comarca. 
 
Informar, orientar i acompanyar als i les joves, de 
manera individual o grupal, amb l'objectiu de facilitar el 
seu retorn al sistema educatiu, la inserció laboral o 
l'accés a altres recursos ocupacionals. 
 
Organitzar tallers de l’àmbit de treball a l’alumnat de 4t 
ESO i Cicles Formatius.  
 
Incentivar la creació d’empreses joves a la comarca, 
premiant als i les joves de la Segarra a través d’un 
concurs de projectes emprenedors amb la col·laboració 
de Paeria de Cervera. 
 
Organitzar xerrades per a polítics, joves i persones 
propietàries de cases buides, donant a conèixer noves 
formes d’accés a l’habitatge per a joves. 
 
Fomentar que des del Consell Comarcal hi hagi una àrea 
d’habitatge que pugui promoure l’habitatge entre els i 
les joves de la comarca. 
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Informar i assessorar a joves i famílies sobre l’accés al 
món universitari dins el marc del projecte de les JOUP.  

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·laboren 

- Ajuntaments 
- Xarxa d’Inserció Laboral 
- Instituts de la comarca 
- Consell Interuniversitari de 

Catalunya 
- Paeria de Cervera 
- Servei d’Ocupació de Catalunya 
- Direcció General de Joventut 

TEMPORALITZACIÓ 

Any 2022 2023 2024 2025 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                 

Implementació                 
Avaluació                 

RECURSOS 
Humans 

Responsable del Servei de Joventut, Tècniques 
compartides de Joventut i Tècnica referent d’ocupació 
juvenil 

Equipaments Oficina Jove de la Segarra 

AVALUACIÓ 

Què i com 
avaluarem 

Participació del col·lectiu jove al Curs de monitor/a de 
lleure, mitjançant registre d’inscripcions. 
 
Anàlisi d’actuacions en matèria d’orientació laboral i 
formativa, mitjançant registre de persones ateses. 
 
Col·laboració dels centres educatius i participació de les 
persones joves en les diferents activitats emmarcades 
dins el projecte Posa’t Valor i valoració personal, 
mitjançant registre de participació i formulari de 
valoració estandarditzat de cada taller. 
 
Participació del col·lectiu jove al Premi Emprenedoria 
Jove, mitjançant registre de projectes presentats. 
 
Participació de les persones joves, en les diferents 
activitats emmarcades dins l’àmbit d’habitatge, 
mitjançant registre de participació i registre de 
consultes. 
 
Participació de les persones joves en les diferents 
activitats emmarcades dins el projecte JOUP, 
col·laboració dels centres educatius i valoració personal, 
mitjançant registre de participació. 

Indicadors 
d’avaluació 

Participació. Número de joves participants en les 
activitats desenvolupades. 
 
Grau de satisfacció general dels participants i 
col·laboradors.  
 
Adequació de les activitats als objectius i continguts que 
es pretenen assolir amb els projectes 
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Qui avaluarà 

Persones joves que hagin participat a les diferents 

activitats. 

Personal dinamitzador de les diferents activitats. 

Agents col·laboradors en l’organització de les activitats 

(ex. Ajuntaments, centres educatius, personal 

biblioteca...). 

Responsable del servei de joventut 

Tècniques compartides de joventut 

COMUNICACIÓ Canals 

Pàgina web de l’Oficina Jove de la Segarra 

Instagram @oficinajovesegarra 

Grups joves de WhatsApp. 

Cartells difusió. 

 

PROJECTE: SALUT JOVE 

EIX Salut / Participació / Inclusió 

DESCRIPCIÓ 

Projecte que engloba els següents programes: 
- Escolta’t 
- Escolta’t en Ruta 
- Projecte Apropa’t 
- Projecte Aimenta 
- Taula comunitària de salut mental 

PÚBLIC 
DESTINATARI 

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 +25 

              

METODOLOGIA Descripció 

Atendre de manera personalitzada per a donar resposta 
a les demandes relacionades amb la salut física, mental i 
emocional de les persones joves, ja sigui individualment 
com de forma col·lectiva.  
 
Coordinació amb els recursos de salut mental jove 
existents a la comarca per fer les derivacions pertinents. 

Promoure l’organització de xerrades / tallers sobre salut 
física i mental en joves, dirigits tant al col·lectiu jove 
com a les famílies. 

Aprofitar els recursos existents a la comarca per donar a 
conèixer entre el col·lectiu jove. 
 
Realització de dinàmiques als instituts dins el marc del 
projecte Apropa’t, per conscienciar sobre temes de 
salut emocional, sexualitat, alimentació, ús de les noves 
tecnologies, etc. 
 
Organització del projecte de salut mental a l’alumnat de 
2n ESO dels instituts de la comarca. 
 
Realització de campanyes de sensibilització en matèria 
de salut, com el consum de begudes estimulants. 
 
Participació a la taula comunitària de salut mental de 
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Cervera i a les reunions del grup de treball. 

Agents 
implicats 

Lidera Joventut 

Col·laboren 

- Ajuntaments 
- Programa Salut Escola 
- Infermera comunitària del CAP 
- Keep Calm 
- SISI 
- Instituts de la comarca 
- Famílies de la comarca 

TEMPORALITZACIÓ 

Any 2022 2023 2024 2025 

Trimestre 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 
Disseny                 

Implementació                 
Avaluació                 

RECURSOS 
Humans 

Responsable Servei de Joventut i Tècniques 
compartides de joventut 

Equipaments Oficina Jove de la Segarra 

AVALUACIÓ 

Què i com 
avaluarem 

Anàlisi d’actuacions en matèria de salut, mitjançant 
registre de persones ateses. 
 
Participació del col·lectiu jove a les activitats realitzades 
dins el marc del projecte Escolta’t, , mitjançant registre 
de participació i formulari de valoració estandarditzat 
de cada activitat. 
 
Participació del col·lectiu jove i famílies, a les activitats 
realitzades dins el marc del projecte Escolta’t en Ruta, 
mitjançant registre de participació i formulari de 
valoració estandarditzat de cada activitat. 
 
Participació de les persones joves en les diferents 
activitats emmarcades dins el projecte Apropa’t, 
col·laboració dels centres educatius i valoració personal, 
mitjançant registre de participació i formulari de 
valoració estandarditzat de cada activitat. 
 
Col·laboració de les diferents entitats a la taula de salut 
comunitària, mitjançant registre d’actuacions conjuntes. 
 
Participació de les persones joves, en les diferents 
activitats emmarcades dins l’àmbit d’habitatge, 
mitjançant registre de participació i registre de 
consultes. 

Indicadors 
d’avaluació 

Participació. Número de joves participants en les 
activitats desenvolupades. 
 
Grau de satisfacció general dels participants i 
col·laboradors.  
 
Adequació de les activitats als objectius i continguts que 
es pretenen assolir amb els projectes 

Qui avaluarà 
Persones joves que hagin participat a les diferents 

activitats. 
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Personal dinamitzador de les diferents activitats. 

Agents col·laboradors en l’organització de les activitats 

(ex. Ajuntaments, centres educatius, personal 

biblioteca...). 

Responsable del servei de joventut 

Tècniques compartides de joventut 

COMUNICACIÓ Canals 

Pàgina web de l’Oficina Jove de la Segarra 

Instagram @oficinajovesegarra 

Grups joves de WhatsApp. 

Cartells difusió. 

 

7. Pla de finançament 

A continuació es presenta el pla de finançament pel Pla Comarcal de Joventut de la Segarra 

2022-2025 segons els programes i projectes principals que se’n deriven. Aquest Pla serà 

finançat per l’Àrea de Joventut del Consell Comarcal de la Segarra, així com per la subvenció 

anual que atorga la Direcció General de Joventut per les actuacions dirigides a joves dins de la 

comarca. 

FITXA 41. PCJ de la Segarra 
2022-2025 

Concepte 
Sol·licitat 

2022 
Pressupostat 

2022 
Sol·licitat 

2023 
Pressupostat 

2023 
Sol·licitat 

2024 
Pressupostat 

2024 
Sol·licitat 

2025 
Pressupostat 

2025 

Sou tècnic 
Responsable 

37.393,87
€ 

37.393,87 
€ 

37.393,87
€ 

37.393,87
€ 

37.393,87
€ 

37.393,87
€ 

37.393,87
€ 

37.393,87
€ 

Activitats 
comarca: 
 
Emancipa’t 
(Premi 
emprenedoria 
Jove) 
 
Salut Jove 
(Projecte 
Aimenta) 

4.000€ 4.400€ 4.000€ 4.400€ 4.000€ 4.400€ 4.000€ 4.400€ 

Total 
pressupost 

41.393,87
€ 

41.793,87
€ 

41.393,87
€ 

41.793,87
€ 

41.393,87
€ 

41.793,87
€ 

41.393,87
€ 

41.793,87
€ 

 

FITXA 42. PCJ de la Segarra 
2022-2025 

Concepte 
Sol·licitat 

2022 
Pressupostat 

2022 
Sol·licitat 

2023 
Pressupostat 

2023 
Sol·licitat 

2024 
Pressupostat 

2024 
Sol·licitat 

2025 
Pressupostat 

2025 

Activitats OJ 
- Emancipa’t 
- Salut Jove 
- Segarra Jove 
- Informadora 
Juvenil 

22.000€ 24.445 € 22.000€ 24.445 € 22.000€ 24.445€ 22.000€ 24.445€ 

Total 
pressupost 

22.000€ 24.445 € 22.000€ 24.445 € 22.000€ 24.445 € 22.000€ 24.445 € 
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FITXA 43.1. PCJ de la Segarra 
2022-2025 

Concepte 
Sol·licitat 

2022 
Pressupostat 

2022 
Sol·licitat 

2023 
Pressupostat 

2023 
Sol·licitat 

2024 
Pressupostat 

2024 
Sol·licitat 

2025 
Pressupostat 

2025 

Import 
total 

municipis 

51.882,00  
€ 

138.950,00 
€ 

52.047,00 
€ 

139.900,00 
€ 

52.315,00 
€ 

141.000,00 
€ 

52.482,00 
€ 

141.450,00 
€ 

 

FITXA 43.2. PCJ de la Segarra 
2022-2025 

Concepte 
Sol·licitat 

2022 
Pressupostat 

2022 
Sol·licitat 

2023 
Pressupostat 

2023 
Sol·licitat 

2024 
Pressupostat 

2024 
Sol·licitat 

2025 
Pressupostat 

2025 

Tècnic 
compartit 

49.359,92 
€ 

61.215,00 
€ 

49.359,92 
€ 

61.215,00 € 
49.359,92 

€ 
61.215,00 € 

49.359,92 
€ 

61.215,00 € 

 

8. Avaluació 

L’avaluació del Pla Comarcal de Joventut de la Segarra 2022-2025 es realitzarà des de diferents 

perspectives i es realitzarà amb els diferents agents implicats. Per altra banda, l’avaluació ha 

de ser flexible i constant, pel que ha d’estar present durant tot el procés d’implementació del 

Pla. 

Els objectius i indicadors inclosos anteriorment són la base de referència per avaluar de forma 

estructurada el Pla, d’aquesta manera, es podrà reformular el seu desenvolupament per 

adaptar-se d’una forma més realista si es detecta algun desajust entre el que s’ha plantejat al 

Pla i la realitat durant el desplegament de les diferents accions i intervencions. 

Els criteris principals dels quals parteix el sistema d’avaluació del Pla Comarcal de Joventut de 

la Segarra 2022-2025 són els següents: 

 EFICÀCIA: S’han assolit els objectius plantejats en el projecte? 

 EFICIÈNCIA: S’han optimitzat els recursos disponibles i/o existents a l’hora d’acomplir 

els objectius proposats? 

 REALISME: S’adequa el projecte i, a la vegada, el Pla Comarcal de Joventut de la 

Segarra a la seva realitat? 

A l’hora de realitzar el procés valoratiu es tindran en compte els indicadors i els criteris 

d’avaluació establerts en cada objectiu, s’analitzarà si estan correctament plantejats, si s’ha 

establert una bona adequació entre el PCJ i els corresponents projectes i programes i si s’ha 

pogut implementar aquest segons la temporalització plantejada. 

En l’avaluació de PCJ s’incorporen diversos agents, implicant un procés de seguiment, anàlisi i 

reflexió a través dels indicadors d’avaluació establerts per cada eix, projecte, programa i 

actuació, des del punt de vista de cada agent.  
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10. Annex 

Entrevista 1. President del Consell Comarcal de la Segarra 

GUIÓ ENTREVISTA PRESIDENT CONSELL COMARCAL – PLJ 2022-2025 

Presentació: El proper 2022 haurem de presentar el pla local de joventut del vostre municipi pels 
propers 4 anys. Per poder fer aquest pla hem de fer un anàlisi de la realitat dels joves del vostre 
municipi. Com ja veureu les preguntes les hem ajuntat amb 8 blocs (educació, habitatge, atur i feina...) 
Bloc 1: Educació 
1. Com valores l'oferta educativa a la Segarra? 
2. Creus que l’oferta educativa de la comarca correspon a les necessitats laborals de la comarca? 
En el cas que l'oferta educativa no correspongui a les necessitats laborals dels joves, quines accions 
creus que es podrien dur a terme? 
3. Consideres que l’Oficina Jove pot oferir algun altre tipus de formació no reglada d’interès pels i les 
joves del municipi? 
En el cas afirmatiu, quin tipus de formació creus que podríem oferir des de l'Oficina Jove? 
Bloc 2: Atur  i feina 
4. Com descriuries la situació laboral de la gent jove al municipi? (percepció de la situació econòmica 
del municipi) 
5. Consideres que la gent jove pot treballar i desenvolupar-se professionalment al municipi o a la 
comarca? Per què? 
Bloc 3: Habitatge 
6. Creus que les persones joves del municipi tenen opcions de quedar-se a viure al poble o es veuen 
“obligats” a marxar?  Per què? 
7. Quines són les principals problemàtiques per trobar habitatge al poble per a la gent jove? 
8. Des de l’Ajuntament es duen a terme polítiques d’habitatge per facilitar l’arrelament de la persona 
jove al municipi? En el cas afirmatiu, quines? 
Bloc 4: Oci i Cultura 
9. Creus que hi ha suficient oferta cultural i d’oci a la comarca per a joves? Per què? 
10. Quin és el punt de trobada de les persones joves del municipi pel que fa a l’oci nocturn? 
BLOC 5:  Igualtat i diversitat 
11. Des de l’Ajuntament, heu detectat situacions de violència de gènere entre les persones joves? 
En cas afirmatiu, quin protocol es segueix per fer front a la situació? 
Bloc 6: Esports i hàbits saludables 
12. Quins esports es poden practicar? Hi ha espais per a la pràctica esportiva lliure? 
Quins espais són? Amb quin estat es troben? 
13.  Creus que el consum de drogues entre la gent jove és un problema a la Segarra? 
14. Creus que el consum de begudes energètiques (ex. redbull, monster…) ha crescut dins la població 
jove? 
15. Creus que la gent jove de la Segarra té conductes de risc amb les relacions sexuals? 
16. Creus que les restriccions fruit de la pandèmia de la Covid-19 han empitjorat la salut emocional dels 
i les joves? Per què? 
17. Creus que les campanyes de sensibilització que es fan des de l’Oficina Jove són una bona eina per 
fer arribar les temàtiques de salut a les famílies i joves? 
Bloc 7: Participació i cohesió 
17. Les associacions juvenils que teniu al municipi s’impliquen a les dinàmiques culturals i socials del 
poble? 
Bloc 8: Ecologia i sostenibilitat 
20. Creus que la població jove està sensibilitzada amb l’ecologia del municipi? 
21. Quin tipus d’accions es duen a terme? O quines creus que podrien dur-se a terme? 

Entrevista 2. Tècnica d’immigració 

GUIÓ ENTREVISTA MARIA HURTADO – TÈCNICA D’IMMIGRACIÓ 

1. Quins serveis oferiu cap a la immigració? 
2. Hi ha molta població nouvinguda? 
3. Quants joves creus que venen des de fora? 
4. Venen mes nois o noies? I de quines edats? (denuncies) 
5. De quines nacionalitats son? 
6. Quines necessitats o dificultats tenen? (Estudis, Feina, Habitatge) 
7. I tu ens tens alguna com a tècnica d’immigració? 
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8. Consideres que aquets s’arriben a integrar dins del poble? 
9. I les famílies tenen alguna dificultat envers els fills? 
10. Consideres que des de l’oficina jove podríem ajudar amb alguna cosa? 

Entrevista 3. Servei d’Intervenció Socioeducativa Itinerant (SISI) 

GUIÓ ENTREVISTA EDUCADORS SOCIALS DEL SISI  

1. Quina és la vostra tasca? 
2. En quins municipis actueu? 
3. Quines necessitats socio-econòmiques heu detectat que tenen els infants i/o joves amb els que treballeu? 
Quines d’aquestes necessitats podríem millorar des dels Plans Locals de Joventut? 
4. Quines necessitats, segons el municipi (lloc de residència) heu detectat que tenen? (infraestructura pública, 
formació, ocupació, salut pública, etc.) 
5. Assisteixen joves al Centre Obert? 
6. Quants joves acostumen a participar? 
7. Quines edats tenen? 
8. De quina nacionalitat són? 
9. A on estudien? 
10. Quines dificultats tenen? 
11. Les famílies s'impliquen en l'educació dels fills/es? 
12. Es fa un seguiment d'aquests joves una vegada acaben els estudis i ja no venen al centre obert? si/no, perquè... 
13. Si encara hi ha més, què creus que podria fer l’àrea de joventut a través dels plans locals per millorar la seva 
qualitat de vida? 

Entrevista 4. Treballadora social i Educadora social 

GUIÓ ENTREVISTA TREBALLADORA SOCIAL I EDUCADORA SOCIAL DEL CONSELL COMARCAL 

1.Expliqueu-nos una mica el vostre dia a dia, quines funcions feu, quina relació teniu amb els joves? 
2.Quin perfil de joves ateneu? 
3.Quines necessitats o problemàtiques tenen? I les seves famílies? 
4.Quina percepció teniu de la joventut de la Segarra? Considereu que hi ha inclusió? 
5.Des de l’OJ creieu que podríem fer alguna cosa? 

Entrevista 5. Consellera de Joventut 

GUIÓ ENTREVISTA CONSELLERA DE JOVENTUT DEL CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA 

FORMACIÓ: 
1. Com valores l’oferta formativa de la comarca? Creus que els joves tenen suficients recursos per estudiar-hi? 
2. L’oferta educativa que tenim a la comarca és variada, però creus que és adequada pels llocs de treball que 
s’ofereixen? 
3. Anualment des de l’OJ realitzem el Curs de Monitor/a de Lleure. Com ho valores? Consideres que s’hauria 
d’organitzar més cursos? En cas afirmatiu, de quin tipus? 
OCUPACIÓ: 
4. Com descriuries que la gent jove pot treballar i desenvolupar-se professionalment a la comarca? Per què? 
5. Anualment es realitza el Premi Emprenedoria Jove. Com valores l’organització? Creus que és necessari iniciatives 
d’aquest tipus? 
HABITATGE: 
6. Creus que les persones joves de la comarca tenen opcions de quedar-se a viure o es veuen “obligats” a marxar? 
Per què?  
7. Actualment, la població jove te dificultats per trobar habitatge a la comarca. Quines creus que són les principals 
problemàtiques per trobar habitatge? 
8. Davant la falta d’habitatge que pateix la comarca i la despoblació, quines accions consideres que es podrien 
realitzar des de l’OJ? 
OCI I CULTURA 
9. Creus que hi ha suficient oferta cultural i d’oci a la comarca per a joves? Per què? 
10. Quins creus que son els punts de trobada de les persones joves de la comarca pel que fa a l’oci nocturn? 
11. Quines accions consideres que podria fer l’OJ per fomentar l’oci i la cultura a nivell comarcal? 
IGUALTAT I DIVERSITAT 
12. Creus que la violència de gènere, la homofòbia i el racisme, entre les persones joves, és un problema a la 
nostra comarca? 
ESPORTS, SALUT I HÀBITS SALUDABLES 
13. Creus que els joves de la comarca gaudeixen d’espais per a la pràctica esportiva lliure? 
14. Creus que el consum de drogues (inclòs l’alcohol) entre la gent jove és un problema a la Segarra? 
15. Creus que la gent jove de la Segarra te conductes de risc amb les relacions sexuals? 
16. Creus que les restriccions fruit de la pandèmia de la COVID-19 han empitjorat la salut emocional dels i les 
joves? Per què? 
17. Quines accions consideres que podria fer l’OJ per fomentar l’esport i la salut a nivell comarcal? 
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PARTICIPACIÓ I COHESIÓ 
18. Creus que les associacions juvenils de la comarca s’impliquen a les dinàmiques culturals i socials dels pobles? 
Per què? 
ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT 
19. Creus que la població jove està sensibilitzada amb l’ecologia del municipi? 
20. Quines accions creus que podria dur a terme l’OJ per ajudar a contribuir a la mitigació del canvi climàtic? 

Entrevista 6. Gerent del Consell Comarcal de la Segarra 

GUIÓ ENTREVISTA GERENT CONSELL COMARCAL DE LA SEGARRA I EX-ALCALDESSA DE TiF 

FORMACIÓ: 
1. Com valores l’oferta formativa de la comarca? Creus que els joves tenen suficients recursos per estudiar-hi? 
2. L’oferta educativa que tenim a la comarca és variada, però creus que és adequada pels llocs de treball que 
s’ofereixen? 
3. Anualment des de l’OJ realitzem el Curs de Monitor/a de Lleure. Com ho valores? Consideres que s’hauria 
d’organitzar més cursos? En cas afirmatiu, de quin tipus? 
OCUPACIÓ: 
4. Com descriuries que la gent jove pot treballar i desenvolupar-se professionalment a la comarca? Per què? 
5. Anualment es realitza el Premi Emprenedoria Jove. Com valores l’organització? Creus que és necessari iniciatives 
d’aquest tipus? 
HABITATGE: 
6. Creus que les persones joves de la comarca tenen opcions de quedar-se a viure o es veuen “obligats” a marxar? 
Per què?  
7. Actualment, la població jove te dificultats per trobar habitatge a la comarca. Quines creus que són les principals 
problemàtiques per trobar habitatge? 
8. Davant la falta d’habitatge que pateix la comarca i la despoblació, quines accions consideres que es podrien 
realitzar des de l’OJ? 
OCI I CULTURA 
9. Creus que hi ha suficient oferta cultural i d’oci a la comarca per a joves? Per què? 
10. Quins creus que son els punts de trobada de les persones joves de la comarca pel que fa a l’oci nocturn? 
11. Quines accions consideres que podria fer l’OJ per fomentar l’oci i la cultura a nivell comarcal? 
IGUALTAT I DIVERSITAT 
12. Creus que la violència de gènere, la homofòbia i el racisme, entre les persones joves, és un problema a la 
nostra comarca? 
ESPORTS, SALUT I HÀBITS SALUDABLES 
13. Creus que els joves de la comarca gaudeixen d’espais per a la pràctica esportiva lliure? 
14. Creus que el consum de drogues (inclòs l’alcohol) entre la gent jove és un problema a la Segarra? 
15. Creus que la gent jove de la Segarra te conductes de risc amb les relacions sexuals? 
16. Creus que les restriccions fruit de la pandèmia de la COVID-19 han empitjorat la salut emocional dels i les 
joves? Per què? 
17. Quines accions consideres que podria fer l’OJ per fomentar l’esport i la salut a nivell comarcal? 
PARTICIPACIÓ I COHESIÓ 
18. Creus que les associacions juvenils de la comarca s’impliquen a les dinàmiques culturals i socials dels pobles? 
Per què? 
ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT 
19. Creus que la població jove està sensibilitzada amb l’ecologia del municipi? 
20. Quines accions creus que podria dur a terme l’OJ per ajudar a contribuir a la mitigació del canvi climàtic? 

Entrevista 7.  Keep Calm 

GUIÓ ENTREVISTA COORDINADORA PROJECTE KEEP CALM (JOVES, OCI I SALUT MENTAL) 

1. De quins municipis son els i les joves del programa? 
2. Quines necessitats socials has detectat que tenen aquests joves i que nosaltres podríem tenir  en compte per 
redactar els plans de joventut? 
3. Quines necessitats, segons el municipi (lloc on viuen) has detectat que tenen? (Infraestructura, ocupació, 
formació, transport, salut pública). 
4. Què podria fer el sector públic pels joves amb els que treballes? 

Entrevista 8. Instituts de la comarca 

GUIÓ ENTREVISTA COORDINADORS I COORDINADORES DELS INSTITUTS DE LA COMARCA 
1. Número d’alumnes al centre, a poder ser desglossats per ESO, Batxillerat i Cicles formatius. 
2. La taxa de graduació als vostres instituts de l’ESO (dels dos últims cursos) o, plantejant-ho diferent: quants dels 
alumnes van abandonar l’ESO dels que estaven matriculats: 
3. A poder ser, saber quants alumnes, el curs passat, van optar per batxillerat o cicles formatius. 

Entrevista 9. Tècnica d’Igualtat de la Segarra 

GUIÓ ENTREVISTA SIAD 
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1. Per començar, ens podries dir quines taques fas, i quines d’aquestes estan relacionades amb els joves (per poder 
fer una breu descripció). 
2. Quines atencions o demandes acostumes a tenir per part dels joves?  
3. Quines problemàtiques destacaries relacionades amb aquest àmbit que afecta als joves? 
4. Quin perfil de jove et fa demandes? 
5. En cas que facis atencions a municipis en concret, ens podries dir si has detectat alguna diferència entre joves de 
diversos municipis de la Segarra? O quins tipus de temes has ates a cada municipi? 
6. Com valores els recursos que hi ha a la comarca en aquest àmbit? Creus que el col•lectiu de joves els coneix i els 
utilitza? 

Entrevista 10. Àmbit de salut a la Segarra 

GUIÓ ENTREVISTA CENTRES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE LA COMARCA. 
1. Com valores els recursos que hi ha a la comarca en l’àmbit de la salut? Creus que el col·lectiu de joves els coneix 
i els utilitza? 
2. Quines problemàtiques destacaries relacionades amb la salut, tant a nivell físic com psicològic, que afecta als 
joves? 
3. Ens pots descriure quin tipus de demandes et fan els joves en el teu dia a dia professional? 4. Ens podries dir si 
veus diferències segons el perfil de joves (edat, sexe, situació econòmica, etc...) 
5. En cas que facis atencions a municipis en concret, ens podries dir si has detectat alguna diferència entre joves de 
diversos municipis de la Segarra? O quins tipus de temes has ates a cada municipi? 
6. Creus que el consum de drogues entre la gent jove és un problema a la comarca / Cervera? 
7. Creus que la gent jove de la comarca / Cervera té conductes de risc amb les relacions sexuals? 
8. Què es podria fer per tal de millorar els hàbits saludables de la comarca (consum de drogues, relacions sexuals 
de risc, etc.) 
9. Després d’un any convivint amb la pandèmia de la covid-19, com creus que ha afectat al col·lectiu jove de la 
comarca? 

Entrevista 11.  Referent ocupació juvenil de la Segarra 

GUIÓ ENTREVISTA  ROJ SEGARRA 
1. Per començar, ens podries dir quines taques fas relacionades amb els joves (per poder fer una breu descripció) 
2. Quines atencions o demandes acostumes a tenir per part dels joves? 
3. Ens pots descriure quin tipus de demandes et fan els joves en el teu dia a dia professional? Ens podries dir si 
veus diferències segons el perfil de joves (edat, sexe, situació econòmica, etc...) 
4. Com valores els recursos que hi ha a la comarca en aquest àmbit? Creus que el col·lectiu de joves els coneix i els 
utilitza? 
5. Quines problemàtiques destacaries relacionades amb aquest àmbit que afecta als joves? 
6. Ens podries explicar una situació en la que t’hagis trobat que t’hagi sobtat/cridat l’atenció? 
7. En cas que facis atencions a municipis en concret, ens podries dir si has detectat alguna diferència entre joves de 
diversos municipis de la Segarra? O quins tipus de temes has ates a cada municipi? 
8. Com s’hauria d’encarar l’agent d’ocupació juvenil en els següents 4 anys? Quines necessitats has detectat en el 
teu lloc de treball? Quins objectius marcaries per poder complir en referència a l’ocupació i l’assessorament juvenil 
els següents 4 anys? 

Enquesta joves instituts de 12 a 16 anys 

GUIÓ ENQUESTA PLA LOCAL DE JOVENTUT 2022-2025 

Any de naixement: 

Municipi/Poble on vius: 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ 
1. Consideres que tenim suficient oferta formativa a la comarca? 
2. T’agradaria que s’organitzessin més cursos, tallers i programes de formació no reglada (per exemple, 

CIaTE, idiomes, informàtica...)? 
3. En cas que la resposta sigui afirmativa, quines temàtiques creus que tindrien més èxit entre els joves? 

TREBALL I OCUPACIÓ 

1. T'agradaria quedar-te a treballar i a viure al teu municipi? 
2. En cas de no treballar actualment, creus que podràs trobar feina al teu municipi en un futur? 

HABITATGE 

1. Creus que el teu municipi és un bon lloc per viure? 
2. En el futur, t’agradaria viure a (nom poble) o, pel contrari, voldries marxar a viure en un altre lloc?  
3. En cas de voler viure en un altre lloc, quin és el motiu? 

OCI I TEMPS LLIURE 

1. Quines són les 3 activitats que més t’agrada fer en el teu temps lliure? 
2. Trobes al teu municipi coses que t’agradi fer en el teu temps lliure i/o d’oci? 
3. En cas que la resposta sigui negativa, quines activitats voldries que s’organitzessin? 

ASSOCIACIONISME 
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1. Pertanys a alguna associació, grup o entitat de (poble)? 
2. En cas afirmatiu, a quina o quines? 

SALUT I AFECTIVITAT 

1. Has tingut algun problema important de salut en el darrer any? 
2. En cas afirmatiu, de quin tipus (físic i/o psicològic): 
3. Et consideres suficientment informat/ada sobre les pràctiques sexuals, la prevenció d'embarassos no 

desitjats i la prevenció de malalties de transmissió sexual? 
4. Has patit o coneixes algú que hagi viscut algun tipus d’addicció (alcohol, drogues, xarxes socials, 

videojocs...)?   
5. Has patit o coneixes algú que hagi viscut una situació de violència masclista? 
6. Has patit o coneixes algú que hagi patit situacions de violència homòfoba? 
7. Has patit o coneixes algú que hagi patit situacions de racisme?  

MOBILITAT 

1. En cas que t’hagis de desplaçar a la capital de comarca o altres municipis, com t’hi desplaces? 
2. Creus que (poble) està ben comunicat amb la resta de poblacions? 
3. Creus que el teu poble té bona connexió d’internet per poder utilitzar-la en situacions diàries com 

treballar, estudiar, etc.? 
Per finalitzar... 

1. Et sents orgullós/a de viure amb un poble? 
2. Quin és el servei que no tens al teu poble i que creus que hauries de tenir? 

Enquesta joves municipis majors de 16 anys 

GUIÓ ENQUESTA JOVES MUNICIPIS MAJORS DE 16 ANYS 

1. Any de naixement: 

2. Municipi/Poble on vius: 

3. La teva activitat principal (estudiar o treballar) es troba a: 

 Poble 

 Altres municipis de la Segarra 

 Fora de la comarca 

4. Quins són, en aquests moments, les TRES qüestions que més et preocupen: 

 Els estudis. Estudiar el que vull 

 Les dificultats per trobar feina i la precarietat laboral 

 Tenir amics/gues. Les meves relacions socials 

 La meva salut. Trobar-me bé 

 L’economia personal i/o familiar 

 L’habitatge. Trobar pis o poder mantenir-lo 

 La mobilitat i el transport públic 

 Participar en la vida social i/o política de la ciutat 

 L’accés a la cultura i la creació artística i cultural 

 La igualtat i les violències de gènere 

 El racisme i la xenofòbia 

 Altres. Indica quina qüestió: 

EDUCACIÓ I FORMACIÓ 

5. Consideres que tenim suficient oferta formativa a la comarca? 

6. Creus que les formacions que es fan a la comarca són adequades als llocs de treball que hi ha? 

7. En cas que la resposta sigui negativa, quin és el motiu? 

8. T’agradaria que s’organitzessin més cursos, tallers i programes de formació no reglada (per exemple, curs 

de monitor/a de lleure, idiomes, informàtica, manipulació d’aliments, etc.)? 

9. En cas que la resposta sigui afirmativa, quines temàtiques creus que tindrien més èxit entre els joves? 

10. En el futur, et planteges com una opció anar a estudiar o a treballar a l’estranger? 

TREBALL I OCUPACIÓ 

11. T'agradaria quedar-te a treballar i a viure al teu municipi? 

12. En cas de no treballar actualment, creus que podràs trobar feina al teu municipi en un futur? 

13. En el futur, creus que et podries plantejar com una opció crear la teva pròpia empresa, negoci o treballar 

per compte propi? 

HABITATGE 

14. Actualment, vius emancipat/da de la família d’origen? 

15. En el futur, t’agradaria viure a (nom poble) o, pel contrari, voldries marxar a viure en un altre lloc? 

16. En cas de voler viure en un altre lloc, quin és el motiu? 
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17. Valora del 0 (impossible) al 5 (molt fàcil) el grau de facilitat per trobar habitatge a (poble) o voltants: 

OCI I TEMPS LLIURE 

18. Quines són les 3 activitats que més t’agrada fer en el teu temps lliure? 

19. Trobes al teu municipi coses que t’agradi fer en el teu temps lliure i/o d’oci? 

20. Què creus que pot fer l’Ajuntament per tal que com a joves puguis gaudir més del teu temps lliure? 

PARTICIPACIÓ I ASSOCIACIONISME 

21. Pertanys a alguna associació, grup o entitat de (poble)? 

22. En cas afirmatiu, a quina o quines? 

23. Què creus que pot fer l’Ajuntament per millorar la participació social dels i de les joves? 

SALUT I AFECTIVITAT 

24. Has tingut algun problema important de salut en el darrer any? 

25. En cas afirmatiu de quin tipus? 

26. Et consideres suficientment informat/ada sobre les pràctiques sexuals, la prevenció d'embarassos no 

desitjats i la prevenció de malalties de transmissió sexual? 

27. Has patit o coneixes algú que hagi viscut algun tipus d’addicció (alcohol, drogues, xarxes socials, 

videojocs...)?   

28. Has patit o coneixes algú que hagi viscut una situació de violència masclista? 

29. Has patit o coneixes algú que hagi patit situacions de violència homòfoba? 

30. Has patit o coneixes algú que hagi patit situacions de racisme? 

MOBILITAT 

31. Quin mitjà de transport utilitzes normalment per desplaçar-te a la teva activitat principal (estudiar o 

treballar)? 

32. Creus que (poble) està ben comunicat amb la resta de poblacions? 

33. Creus que (nom del poble) té bona connexió d’internet per poder utilitzar-la en situacions diàries com 

treballar, estudiar, etc.? 

ECOLOGIA I SOSTENIBILITAT 

34. Creus que cuides tu la sostenibilitat i l'ecologia del teu poble? 

35. És un valor important la sostenibilitat i l'ecologia per tu? 

 

Per finalitzar... 

36. Et sents orgullós/a de viure amb un poble? 

37. Quin és el servei que no tens al teu poble i que creus que hauries de tenir? 

Enquesta projecte Apropa’t  

APROPA’T  Curs 2021/22 

1. NOM I COGNOMS 

2. DATA NAIXEMENT 

3. POBLE / CIUTAT ON VIUS 

4. INSTITUT 

5. CURS 

6. Quines xarxes socials utilitzes? 

7. Si utilitzes les xarxes socials, amb quin nom de perfil et podem trobar? 

8. Saps que són les “begudes energètiques”? 

9. Consumeixes “begudes energètiques”? Si és el cas que sí, amb quina freqüència? 

10. Saps els efectes secundaris del consum de “begudes energètiques”? 

Enquesta projecte Apropa’t  2 

APROPA’T Taller Tabú Curs 2021/2022 

1. NOM I COGNOMS 

2. DATA NAIXEMENT 

3. POBLE / CIUTAT ON VIUS 

4. INSTITUT 

5. CURS 

6. Quines són les teves tres cançons preferides que escoltes? 

7. Les cançons que escoltes al teu dia a dia creus que la lletra és masclista? 

8. Creus que el fet de que els i les joves escoltin música amb lletra masclista ajuda a que hi hagi més violència de 

gènere a la nostra societat?  
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9. Has detectat violència de gènere al teu entorn? 

10. De quines maneres creus que es pot donar la violència de gènere? 

Enquesta projecte Apropa’t  3 

APROPA’T Taller Interculturalitat Curs 2021/2022 

1. NOM I COGNOMS 

2. DATA NAIXEMENT 

3. POBLE / CIUTAT ON VIUS 

4. INSTITUT 

5. CURS 

6. Amb quin gènere t’identifiques? 

7. Consideres que una persona que ve d’un altre país s’ha d’adaptar a la cultura d’aqui Catalunya? 

8. Com definiries el teu grup d’amistats? 

9. Has observat al teu entorn situacions de discriminació per motius de procedència, religió o aspecte? 

10. Tens la sensació de què pertanys a una minoria? 

11. Creus que al teu municipi hi ha bona relació entre les persones de diferents cultures? 

 


